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RESUMO
Essa monografia teve como objetivo descrever a implantação da unidade administrativa
Assessoria de Desenvolvimento Organizacional na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
por meio da evolução de seu processo de gestão estratégica e a adequação da instituição
com o novo modelo de gestão adotado pelo governo do Estado. A Gestão Estratégica é um
tema que vem ganhando relevância como nova ferramenta de gestão governamental a partir
do movimento da administração pública gerencial. O referencial teórico contempla a
evolução do modelo de administração burocrático para o modelo gerencial, enfatizando as
experiências tanto do Governo Federal como do Governo Estadual de Minas Gerais. Além
disso, descreve-se algumas das concepções da estratégia e a sua evolução. A pesquisa
identificou como foi realizado esse processo de adequação estrutural e as potencialidades e
perspectivas tanto em âmbito da PMMG, quanto da administração pública estadual como
um todo. Verificou-se que a implantação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
(ADO) contribui para um processo de maior diálogo entre os entes do Estado e a PMMG,
porém, para aperfeiçoar ainda mais esse processo e aumentar a efetividade das estratégias,
é necessária uma maior abertura da organização para a integração com os demais órgãos
do Estado, principalmente com aqueles integrantes do Sistema de Defesa Social de Minas
Gerais.
Palavras-chave: Gestão estratégica. Estrutura. Administração pública gerencial. Assessoria
de Desenvolvimento Organizacional
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ABSTRACT
This monograph aims to describe the implementation of the administrative unit Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional in the Military Police of Minas Gerais (PMMG) through the
evolution of its strategic management process and the adequacy of the institution with new
management model adopted by the state government. Strategic management is a topic that
has been gaining importance as new government management tool from the movement of
managerial public administration. The theoretical framework describes the evolution of the
bureaucratic management model to the management model, emphasizing the experiences of
both the Federal Government and the State Government of Minas Gerais. In addition, it
describes some of the concepts of strategy and its evolution. The research identified as was
done this process of structural adjustment and the potential and prospects both in the context
of PMMG, as the state government as a whole. It was found that the implementation of
Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO) contributes to a process of greater
dialogue between the entities of the State and the PMMG, though, to further improve the
process and increase the effectiveness of strategies, greater openness is required the
organization for integration with other state organs, especially with those members of the
Social Defense System of Minas Gerais.
Keywords: strategic management. Structure. Managerial public administration. Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional
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1 INTRODUÇÃO

A história da administração pública passa por diversos momentos distintos.
Vindo desde um momento patrimonialista, onde se confundia o público com o
privado, onde o Estado era considerado propriedade do governante. Depois desse
período, com o objetivo de mitigar as ineficiências, a corrupção e o patrimonialismo
existentes, esse modelo deu lugar à administração burocrática, com sua rigidez de
regras e procedimentos, mas com um foco em si mesmo e desconsiderando a
natureza do serviço público: o atendimento dos anseios do cidadão. O novo modelo
de Estado que surgia a partir da década de 1970, por sua vez, já não suportava e
compatibilizava com o modelo burocrático. O foco maior aos serviços prestados aos
cidadãos deu lugar a um modelo de administração pública gerencial, que
apresentava uma nova proposta (BRESSER-PEREIRA, 2005).
O modelo de administração pública gerencial buscou se concentrar no
atendimento às demandas da comunidade, com um foco voltado à eficiência da
atuação do Estado na prestação de serviços aos cidadãos. Dentre algumas das
ferramentas utilizadas por esse modelo, temos a gestão por resultados e os ciclos
de gestão estratégica, bem como a incorporação de ferramentas utilizadas na
iniciativa privada no âmbito da administração pública.
No final da década de 1990 o Brasil passou por uma profunda reforma em
seu aparato administrativo do setor público, visando se adequar às novas
concepções e correntes de pensamento que fomentavam a introdução de conceitos
e de ferramentas gerenciais dentro da esfera pública.
No Estado de Minas Gerais não foi diferente e, a partir do ano de 2003,
começaram esforços para a introdução de uma cultura gerencialista no âmbito da
administração pública estadual, com uma reforma administrativa que buscava a
superação de problemas fiscais e de gestão que eram observados no Estado. Tal
reforma foi subdividida em três gerações, cada uma com suas peculiaridades de
contexto e de instrumentos que foram inseridos nos processos de gestão.
A primeira geração teve como foco o ajuste fiscal, através de utilização de
ferramentas como o Duplo-Planejamento - focado em um planejamento estratégico a
médio e longo prazo que serviria como diretriz para as ações do Estado - e o Acordo
de Resultados, que é constituído como uma ferramenta de contratualização de
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resultados com vistas a alinhar os órgãos do Estado com a estratégia de médio e
longo prazo adotada (DUARTE et al, 2006). Além disso, todo o aparato
administrativo do Estado foi centralizado na recém-criada Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG).
A segunda geração, por sua vez, foi marcada pelo desdobramento do
Acordo de Resultados e um foco no controle dos bens e serviços prestados ao
cidadão. Toda essa estratégia buscava garantir aos beneficiários das políticas
públicas um serviço de maior qualidade e menores custos, sempre pautando as
ações através do mecanismo de contratualização adotado (NEVES; MELO, 2008).
Por último, a terceira geração ficou marcada pela intersetorialidade na
formulação das políticas públicas, com foco na participação do cidadão. Para isso,
foram criadas onze Redes de Desenvolvimento Integrado. Foi nessa fase onde se
observou, também, o advento das Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação
(AGEI), que buscavam uma coordenação e integração entre os processos de gestão
da estratégia em todo o Estado. Dessa forma, as AGEI’s buscavam uma vinculação
técnica em nível setorial que forneceria instrumentos e técnicas para possibilitar, ao
dirigente máximo do órgão, a execução da gestão estratégica setorial alinhada à
estratégia governamental (SANTOS; GALLO; GIBRAM, 2013).
Nesse cenário, com a demanda interna por um instrumento de agregação de
informações dentro da organização, a Polícia Militar de Minas Gerais tomou medidas
para a criação de instrumentos capazes de facilitar e propiciar o processo
estratégico no seu nível de atuação. Dessa forma, surgiu primeiramente, em
setembro de 2008, a Assessoria de Gestão para Resultados (AGR), contextualizada
na segunda geração da reforma administrativa mineira e com o objetivo principal de
controle dos resultados obtidos pela PMMG. A partir de movimentos internos de
expansão dessa assessoria e de uma necessidade de adequação com a estratégia
que o Estado adotava por meio das AGEI’s, a AGR acabou passando por um
processo de transformação, que culminou na constituição da Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional (ADO), com um corpo técnico maior e com uma
vinculação ao órgão central coordenador do processo de gestão estratégica dentro
do Estado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Porém, para uma mudança estrutural desse porte, em uma organização com
características singulares como é o caso da Polícia Militar de Minas Gerais, é
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necessário, também, realizar um estudo mais abrangente das teorias relativas às
estruturas organizacionais.
O tema de mudanças estruturais e organizacionais em instituições
responsáveis pela segurança pública tem se tornado uma constante nos debates
políticos atuais, sobretudo a respeito da eficácia e efetividade das instituições
policiais (SAPORI, 2007). Nesse contexto a Polícia Militar de Minas Gerais se
encontra no desafio de estabelecer mudanças organizacionais que adequem uma
gestão organizacional eficiente para o alcance das diretrizes propostas.
O presente estudo tem como objetivo a análise do processo vivenciado pela
PMMG de implantação de uma unidade administrativa de gestão estratégica,
identificando os principais desafios e as principais barreiras que foram rompidas
levando em conta as características organizacionais da organização, e se justifica na
oportunidade de uma melhor compreensão da forma como se deu esse processo e
quais as perspectivas e desafios que possam ser encontrados em um processo de
mudança como o ocorrido.
De forma a facilitar a compreensão do tema, este trabalho foi subdividido em
sete capítulos, sendo essa introdução o primeiro deles, com o objetivo de apontar o
conteúdo do estudo a ser apresentado.
O segundo capítulo buscou descrever uma abordagem teórica e conceitual
acerca do processo histórico do surgimento, da evolução e da crise do modelo
burocrático, evidenciando o surgimento da administração pública gerencial, com um
recorte nas experiências vividas pelas reformas administrativas no Brasil e em Minas
Gerais, mostrando as ferramentas, a abrangência e as implicações dentro da
administração pública nessas esferas. Em Minas Gerais foram demonstrados esses
fatores em cada uma das três gerações da reforma vivenciada pelo Estado, sob a
perspectiva e visão de autores como Vilhena, Martins e Marini (2006), Anastasia
(2006), Duarte et al (2006), dentre outros.
O terceiro capítulo, por sua vez, buscou um levantamento conceitual e
teórico acerca de temas relativos aos processos de formulação e conceituação da
estratégia e sua relação com o ambiente. Outro tema levantado pelo capítulo está
relacionado às teorias da estrutura organizacional e a sua adequação à estratégia e
o ambiente onde a organização está inserida, focando nas tipologias estruturais
apresentadas por Mintzberg (2011). Por fim, o capítulo analisa o ciclo do processo
de planejamento estratégico e sua evolução, culminando no processo de gestão
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estratégica, apresentado por Tavares (2008), e a forma como a gestão estratégica é
estruturada em Minas Gerais a partir de sua reforma administrativa.
O quarto capítulo analisa como se dá, ao longo do tempo, a relação da
gestão estratégica dentro da organização Polícia Militar de Minas Gerais, realizando
uma contextualização da evolução da utilização da estratégia dentro da instituição,
um histórico das políticas orientadoras de seus planos estratégicos e uma descrição
dos planos estratégicos formulados até hoje pela PMMG.
O tratamento metodológico utilizado pelo estudo consta no capítulo cinco, ao
passo que a análise dos dados qualitativos e dos resultados obtidos na pesquisa é
realizada no decorrer do capítulo seis. Enfim, no sétimo e último capítulo, são
apresentadas as conclusões e considerações finais acerca do estudo realizado.
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2.

A

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

GERENCIAL

E

AS

REFORMAS

ADMINISTRATIVAS NO BRASIL
2.1 O modelo burocrático: do seu surgimento à sua crise
Para a análise desse item, serão utilizados os referenciais de BresserPereira (2005) e Abrucio (2005), notáveis autores acerca da crise do modelo
burocrático e do advento da corrente gerencialista.
A administração burocrática foi adotada nos países europeus no final do
século XIX, nos Estados Unidos no início do século XX e no Brasil na sua primeira
reforma administrativa em 1936. A sua adoção buscava a suplantação das
características patrimonialistas que caracterizavam os Estados na época, sobretudo
as monarquias absolutistas, onde o Estado era considerado propriedade do rei
(BRESSER-PEREIRA, 2005).
Esse modelo patrimonialista se mostrou incompatível com o capitalismo
industrial recém-surgido no século XIX, que mostrava uma necessidade de
separação do Estado e do mercado, do político e do administrador público. A
burocracia surge, então, como uma tentativa de superação desse modelo
patrimonialista através das suas características de impessoalidade, de sua busca
pela eficiência e de sua formalidade.
Entretanto, com o surgimento dos grandes Estados Sociais e Econômicos no
século XX, o modelo de administração burocrática entrou em crise, onde o seu
pressuposto de eficiência não se mostrou uma realidade. Os serviços públicos
prestados pela administração burocrática se mostravam cada vez mais custosos,
lentos e de baixa qualidade. O modelo de administração, que funcionava no Estado
liberal até então, não se mostrava eficiente no Estado Social e econômico que
surgiu, como coloca (BRESSER-PEREIRA, 2005. p.241):
A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma
alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado.
Entretanto o pressuposto de eficiência em que se baseava não se revelou
real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX,
verificou-se que não garantia nem rapidez, nem boa qualidade nem custo
baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a administração
burocrática é lenta, cara, auto referida, pouco ou nada orientada para o
atendimento das demandas dos cidadãos.

Com o surgimento do Estado Provedor, a administração pública assumiu
uma diversa gama de funções, como ofertante dos serviços sociais, sobretudo
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saúde, segurança, educação, previdência e assistência social, além de regulador do
cenário econômico interno e externo. Nesse momento a sua ineficiência se tornou
visível e marcante.
No Estado liberal só eram necessários quatro ministérios(...)O problema da
eficiência não era, na verdade, essencial. No momento, entretanto, que o
Estado se transformou no grande Estado social e econômico do século XX,
assumindo um número crescente de serviços sociais - a educação, a saúde,
a cultura, a previdência e a assistência social, a pesquisa científica - e de
papéis econômicos - regulação do sistema econômico interno e das
relações econômicas internacionais, estabilidade da moeda e do sistema
financeiro, provisão de serviços públicos e de infraestrutura, - nesse
momento, o problema da eficiência tornou-se essencial (BRESSERPEREIRA, 2005, p.242).

Após a Segunda Guerra Mundial o modelo de Estado adotado, gerou um
incremento nos gastos e despesas da máquina pública. A crise desse Estado
Provedor (Welfare State) se agrava na década de 1970 com a crise do petróleo que
afetou a economia mundial. A escassez de recursos públicos para o cumprimento
das funções intervencionistas do Estado acarretou na falência do Welfare State,
marcada por uma forte instabilidade orçamentária e de gestão, o que acelerou uma
necessidade de mudança de modelo de gestão na administração pública. Essa
necessidade de mudança se deu, sobretudo, pela escassez de recursos já citada,
pelo enfraquecimento do poder estatal e pelo avanço de uma ideologia privatizante.
O Estado que entrou em crise nos anos 70, segundo Abrucio (2005),
possuía três dimensões: a econômica, a social e a administrativa. A dimensão
econômica era guiada pelos ideais keynesianos de intervenção do Estado nos
setores da economia considerados estratégicos para o seu desenvolvimento e para
garantir o pleno emprego. Já a dimensão social era marcada pelo Welfare State,
como política para a condução por parte do Estado de políticas públicas na área
social, como saúde, segurança, previdência social, etc. Por último, a dimensão
administrativa, marcada pelo chamado modelo burocrático citado.
2.2 O advento da administração pública gerencial e a reforma administrativa no
Brasil
Nesse cenário de instabilidade da administração pública burocrática surge
uma escola de pensamento denominada Escola Managerial, que se mostrou como
uma opção de modelo de gestão perante as ineficiências das organizações
burocráticas, a partir do pressuposto de superioridade do modelo de gestão das

16

organizações privadas em comparação com as práticas adotadas no serviço público.
(MADUREIRA, RODRIGUES; 2006).
O Estado contemporâneo tinha perdido seu poder de ação, gerando
problemas de governabilidade, transformando-se em um Estado ao mesmo tempo
com menos recursos e com menos poder. Essa situação agravou a necessidade do
surgimento de um aparato governamental mais flexível, mais ágil e capaz de se
adaptar às mudanças externas. (ABRUCIO, 2005)
Esse pensamento se apoiava nos ideais de flexibilização administrativa e
política, achatamento das hierarquias, autonomia e descentralização (WRIGHT,
1997).
Após a II Guerra Mundial houve uma reafirmação dos valores burocráticos,
mas, ao mesmo tempo, a influência da administração de empresas começa
a se fazer sentir na administração pública. As ideias de descentralização e
de flexibilização administrativa ganham espaço em todos os governos.
Entretanto a reforma da administração pública só ganhará força a partir dos
anos 70, quando tem início a crise do Estado, que levará à crise também a
sua burocracia. Em consequência, nos anos de 1980 inicia-se uma grande
revolução na administração pública dos países centrais em direção a uma
administração pública gerencial (BRESSER-PEREIRA, 2005, p.242).

O surgimento de teorias que criticavam o modelo burocrático, como a public
choice nos Estados Unidos, contribuiu para o contexto extremamente favorável às
mudanças. Junto a isso, a burocracia passou a ser vista como um modelo
corporativista e auto referido, contrapondo o ideal de ser formada por um corpo
neutro a serviço das demandas da sociedade. Junto a essa crescente crítica ao
modelo burocrático, a opinião pública ganhava o reforço de uma crença que no setor
privado estavam os melhores modelos e práticas de gestão (BRESSER-PEREIRA,
2005).
Em meio a esse cenário de fortes críticas surgiu a era gerencial. Os
primeiros movimentos em direção à chamada Administração Pública Gerencial foram
observados no Reino Unido entre o final da década de 1970 e o início dos anos 80,
através do Governo de Margareth Thatcher que inseriu o gerencialismo na agenda
política para desencadear um processo de profunda reforma administrativa, que
buscava uma ruptura com os traços burocráticos e a adoção de uma gestão pública
flexível e voltada aos interesses do cidadão. Nessa mesma direção reformista, se
direcionaram a Nova Zelândia, a Austrália e a Suécia. A experiência brasileira foi
considerada mais tardia e será tratada a seguir (ABRUCIO, 2005).
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O primeiro passo para uma reforma gerencialista no Brasil se deu através do
Decreto-Lei 200/1967, que instituiu uma descentralização mais profunda na máquina
pública brasileira. Foram instituídas transferências de atividades de produção de
bens e serviços para a administração indireta, além de introduzir princípios de
racionalidade administrativa, como o planejamento, o orçamento e o controle por
resultados.
A operacionalização desse decreto, porém, não conseguiu combater alguns
traços ainda patrimonialistas da máquina pública brasileira. A contratação de
funcionários sem concurso público resultou em um cenário de apadrinhamentos,
além de uma falta de profissionalização e desenvolvimento das carreiras
estratégicas da administração direta, que ainda era vista como burocrática. Tudo
isso fez com que a administração pública brasileira sofresse com uma perda de
prestígio tanto para os servidores públicos, quanto para com o seu funcionamento
como aparato administrativo.
A transição democrática não apresentava grandes esperanças para uma
reforma do Estado, mas uma volta aos ideais burocráticos no plano administrativo.
Os partidos responsáveis por essa transição, assim como a sociedade na época,
não tinham uma noção da crise que o país atravessava (BRESSER-PEREIRA,
2005).
Nos dois primeiros anos do regime democrático [...] a crise fiscal e a
necessidade de rever radicalmente a forma de intervir na economia foram
ignoradas. Imaginou-se que seria possível promover a retomada do
desenvolvimento e a distribuição de renda através [...] de uma versão
populista e, portanto distorcida do pensamento keynesiano. [...]. Ao invés do
ajuste e da reforma, o país, sob a égide de uma coalizão política
conservadora no Congresso- o Centrão- mergulhou, em 1988 e 1989, em
uma política populista e patrimonialista que representava uma verdadeira
“volta ao capital mercantil”. (BRESSER-PEREIRA, 2005, p.245)

Nesse período o país viveu um cenário marcado pela visão contraditória aos
movimentos e as novas orientações da administração pública, sacramentando os
princípios de um aparato administrativo burocrático ao extremo, na tentativa de
suprimir o populismo que ia de encontro ao advento da democracia.
A década de 1990 no Brasil vem, por sua vez, com uma proposta de
superação do cenário burocrático-weberiano que o país vivenciava, voltando-se para
a perspectiva de uma gestão pública voltada a melhores resultados nos bens e
serviços entregues à sociedade. A brecha que separa a demanda da sociedade e a
satisfação dessa demanda buscava ser preenchida (BRESSER-PEREIRA, 2005).
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Com o início do governo de Fernando Henrique Cardoso, surge um
movimento direcionado para a reforma gerencial propriamente dita, com o objetivo
em longo prazo de dotar a administração pública de mecanismos que a tornem mais
eficiente e moderna com seu foco voltado para o atendimento e a satisfação dos
cidadãos. Os focos para essa reforma foram tanto o fortalecimento da administração
direta, como um núcleo estratégico, quanto a descentralização da administração
pública, com a criação de agências e organizações sociais, permitindo uma
prestação de serviço mais autônoma e eficiente para o cidadão. Foram instituídas
medidas que buscavam o atendimento a questões postas em discussão na época,
referentes ao aparelho do Estado, como diz Bresser-Pereira (2005, p. 242):
Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração
pública: a) descentralização do ponto de vista político, transferindo-se
recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais; b)
descentralização administrativa, através da delegação de autoridades aos
administradores públicos, transformados em gerentes cada vez mais
autônomos; c) organizações com poucos níveis hierárquicos, ao invés de
piramidais; d) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança
total; e) controle a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos
processos administrativos; e f) administração voltada para o atendimento do
cidadão, ao invés de auto referida.

Segundo Bresser-Pereira (2010) a reforma gerencial ocorrida no Brasil entre
os anos de 1995-98 foi considerada bem sucedida em três planos. Bem sucedida no
plano institucional, pois resultou na aprovação de uma emenda constitucional e de
algumas leis básicas; bem sucedida no plano cultural, ao inserir na mentalidade da
alta administração a necessidade da reforma; e bem sucedida no plano da gestão,
uma vez que a reforma continuou a avançar no plano federal, não se estagnando
como uma reforma atrelada a um único governo, mas um movimento da
administração pública brasileira como um todo.
Na década seguinte movimentos reformistas surgem conhecidos como
reformas de segunda geração, com um enfoque mais estrutural, voltado não apenas
para o ajuste fiscal e cortes de despesas, mas sim aliando a responsabilidade fiscal
e a estabilidade econômica com a preocupação com o aumento de bem-estar,
através de uma reforma baseada em transformações estruturais. Minas Gerais
experimentou um movimento de reforma em meados da década de 2000, caso que
será abordado no próximo item, sob a perspectiva de autores envolvidos nesse
processo reformista.
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2.3 As três gerações da reforma administrativa no Estado de Minas Gerais no
século XXI
Minas Gerais apresentava, antes das eleições de 2003, um cenário de
graves problemas de gestão advindos de administrações anteriores, que
culminavam em um déficit de quase R$2,4 bilhões, com problemas de arrecadação
de recursos, de infraestrutura e de baixa qualidade na prestação dos serviços
públicos. Tais problemas encontrados dão início a um processo de mudanças na
administração pública mineira para uma tentativa de superação da conjuntura
econômica, fiscal e administrativa.
[...] a falta de ação governamental, motivada pela ausência material de
recursos, implicava em atonia dos servidores, desacreditados e
desestimulados. Os métodos de gestão não se renovavam e o ciclo vicioso
se fechava. (ANASTASIA, 2006, p.14)

Seguindo a direção tomada pelo Governo federal com sua reforma
administrativa, Minas Gerais propunha uma mudança em toda a sua organização da
administração pública para superar o cenário em que se encontrava.
Para tentar entender o processo de mudanças nas organizações, Matos
(2008) separa a modernização organizacional em duas visões: a visão empresarial e
a visão política. A visão empresarial procura uma melhoria de processos tornandoos mais ágeis e precisos, de modo que o atendimento às demandas externas se dê
com o menor consumo de recursos e tempo. Essa visão converge para o objetivo de
redução de custos administrativos e operacionais. Por sua vez, a visão política visa
à melhoria na qualidade de relações de poder entre as instituições componentes e
participantes do poder público. As duas visões, no processo de modernização
organizacional do setor público, para o autor, não podem andar separadas, uma vez
que a melhoria das relações políticas influencia nas melhorias necessárias para a
modernização organizacional como um todo.
A mudança organizacional, portanto, abrange um processo com dimensões
tanto politicas quanto empresariais com o objetivo de redução de custos,
maximização de resultados e democratização das relações de trabalho.
É imprescindível, portanto, que o processo de modernização seja
conduzido, também, como ação de natureza política e passe a lidar com
fenômenos como jogos e redes de poder, alianças, conflitos de interesse[...]
(MATOS,1988, p. 24)

A concepção do projeto de modernização organizacional em Minas Gerais
pode ser considerada um processo de natureza política com sua formulação advinda
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de discussões, entre agentes políticos e técnicos, realizadas com o objetivo de
propor mudanças relacionadas às duas visões propostas por Matos (1988), tanto no
combate ao contexto fiscal, com a melhoria de processos para redução de custos
operacionais e aumento de arrecadação, quanto no contexto político, para
recuperar, na visão dos envolvidos no projeto, o prestígio do Estado de Minas Gerais
no cenário federativo.
Esse conjunto de mudanças proposto em Minas Gerais buscou enquadrarse nos pressupostos da nova gestão pública referentes à profissionalização, à
flexibilidade administrativa, ao controle por resultados e aos mecanismos de
responsabilização da administração pública. O alcance desses pressupostos foi
facilitado pelo compromisso feito pelo Estado na implantação de uma gestão por
resultados.
Para alcançar esses objetivos, a reforma mineira atuou em três perspectivas:
a perspectiva macro governamental, focada na amplitude do governo de Minas; a
perspectiva institucional, que focava a melhoria das organizações e instituições do
governo, e, por último, a perspectiva individual, voltada para a capacitação, o
reconhecimento e a valorização do servidor público (VILHENA; MARTINS; MARINI,
2006).
Esse processo teve como objetivo uma adequação da administração pública
com uma integração de suas políticas públicas, voltadas para um processo de
desenvolvimento do Estado. A reforma administrativa em Minas Gerais do início dos
anos 2000 foi dividida em três gerações com pressupostos e objetivos específicos
para a adequação com o contexto em que cada uma foi concebida. A primeira
geração, nomeada como Choque de Gestão, compreendeu o período de 2003 a
2006 com o objetivo principal de controle fiscal; a segunda geração ocorreu entre
2007 a 2010 e é conhecida como Estado para Resultados; já a terceira geração,
compreendida no período de 2011 a 2014, trouxe a concepção de um conceito de
governança em rede. Trataremos de cada geração nos próximos itens.
2.3.1 A primeira geração da reforma mineira – o Choque de Gestão
A primeira geração da reforma administrativa em Minas Gerais recebeu a
alcunha de Choque de Gestão. Seu principal objetivo era realizar uma ruptura no
cenário em que o estado se encontrava, voltando seus esforços para o equilíbrio
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fiscal, na busca do déficit zero. Atrelada á política fiscal, o processo apresentou
mudanças e inovações também no planejamento governamental, com a integração
Plano-orçamento e a adoção do Duplo-Planejamento a partir de 2003. Outras
medidas adotadas, como o Acordo de Resultados e a Carteira de Projetos
Estruturadores (GERAES) serão tratadas adiante.
Para a condução do projeto de reforma, criou-se, através da Lei Delegada n.
49 de 02 de janeiro de 2003, e estruturou-se através da Lei Delegada n. 63 de 29 de
janeiro de 2003, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG,
centralizando a estrutura administrativa do Estado em uma única secretaria. A
criação da SEPLAG buscou operacionalizar a estrutura necessária para as primeiras
medidas adotadas pelo projeto de reforma.
Uma das marcas da primeira geração da reforma foi o Duplo-Planejamento.
Esse processo pautou o planejamento estratégico do Estado em estratégias de curto
prazo para o primeiro ano e de médio e longo prazo previstos no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI) e no Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG),
[...] o conceito de Duplo Planejamento surge porque os agentes econômicos
precisam, cada vez mais, competir no presente e, paralelamente, se
preparar para o futuro. Não basta mais uma única estratégia englobando
presente e futuro. A abordagem dual exige duas estratégias simultâneas e
coerentes entre si. Uma com foco na excelência da gestão de atividades
atuais e outra concentrada na competência para gerenciar as mudanças
necessárias para o futuro. (GUIMARAES E ALMEIDA, 2006, p.45).

A experiência mineira com o duplo-planejamento nos primeiros anos da
reforma focou, como estratégia de curto prazo, o ajuste fiscal e a redução das
estruturas. A estratégia de longo prazo foi pautada em uma agenda de
desenvolvimento, focada em investimentos para o alcance do cenário futuro
desejado, marcada pelas estratégias propostas no PMDI.
Essa experiência incluiu no novo modelo de gestão em Minas Gerais, a
adoção de uma gestão baseada em programas – a integração plano-orçamento revigorando os instrumentos existentes e criando o GERAES – Gestão Estratégica
de Recursos e Ações do Estado. O GERAES constituiu-se em uma carteira de
projetos estratégicos com capacidade de produção de rápidos resultados elencados
através da escolha estratégica do Governo propostas para longo prazo, adotando
uma metodologia de gerenciamento específica para esses projetos.

22

Entre as ações adotadas na primeira geração da reforma tivemos a
alteração na estrutura organizacional com a centralização administrativa sob o
comando da SEPLAG e tentativas de melhorias na gestão de processos do Estado
com o foco na redução de despesas contratuais de custeio. Outro importante ponto
observado foi a adoção de parceiras com o setor privado para a introdução de novos
métodos de gestão em Minas Gerais, caracterizando um dos importantes pontos da
reforma gerencial: a adoção de modelos de gestão pautados nas empresas do setor
privado. Junto a isso, melhorias nas áreas de logística do Estado, com a
implantação do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD),
permitiram uma economia de despesas com fornecedores. (VILHENA; MARTINS;
MARINI, 2006)
Para garantir o alinhamento das organizações do Estado com as propostas e
resultados de desenvolvimento colocados pelo Governo, Minas adotou uma
estratégia denominada “Acordo de Resultados”, uma estratégia de pactuação de
resultados mediante negociação, para o alinhamento estratégico das instituições, de
resultados esperados e concessão de autonomias para o alcance dos objetivos
organizacionais (DUARTE et al, 2006).
O

“Acordo

de

Resultados”

adotado

representa

o

movimento

de

contratualização fortalecido pela Administração Pública Gerencial, que DUARTE et
al. (2006, p. 96) referencia:
O movimento de “contratualização” vem se fortalecendo, nos últimos anos,
como importante mecanismo de efetivação da gestão por resultados, tanto
no nível internacional como no nacional. Embora os contratos de gestão
tenham sua aplicação que remonta o final dos anos 70, foi com o advento
da Nova Gestão Pública que o instrumento passou a ser de uso
generalizado. Simplificadamente significa pactuar resultados entre partes
interessadas.

A primeira geração da Reforma Administrativa Mineira, concisamente,
representa a adoção de medidas para a implantação de um processo de gestão
estratégica no Estado, com foco em estratégias de curto prazo, para a superação do
quadro encontrado, e objetivos de longo prazo para o alcance de um
desenvolvimento do aparato administrativo mineiro.
O “choque de gestão” representa uma combinação de medidas orientadas
para o ajuste estrutural das contas públicas, com inciativas voltadas para a
geração de um novo padrão de desenvolvimento, tendo a inovação da
gestão como elemento de sustentabilidade. Nessa perspectiva o desafio
inclui mudanças na forma de fazer o planejamento governamental (“oque
fazer”), no funcionamento do aparato governamental (“o como fazer”) e na
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gestão dos recursos, em especial a gestão das pessoas (“o com quem
fazer”). (DUARTE et al, 2006, p.98)

2.3.2 A segunda geração da reforma mineira – o Estado para Resultados
Para Neves e Melo (2008) a primeira geração da reforma administrativa em
Minas Gerais cumpriu com o objetivo de implantar na administração pública estadual
uma mentalidade e filosofia de um Estado menos “gastador”, tendo a segunda
geração o grande desafio de consolidar essa visão, preocupada, agora, com a
prestação de serviços de boa qualidade para o cidadão, através de um processo de
planejamento estratégico e acompanhamento dos resultados das políticas públicas
oferecidas. Além do ideal de controle e comprometimento fiscal, o Estado passa a
um

controle

e

comprometimento

com

a

qualidade

dos

resultados

de

desenvolvimento e sua respectiva transparência para a sociedade.
Nesse sentido, a segunda geração do Choque de Gestão tem como objetivo
precípuo consolidar a implementação de um verdadeiro Estado para
Resultados, ou seja, garantir aos destinatários da ação governamental a
prestação de serviços públicos com alta qualidade, máximo índice de
cobertura e aos menores custos. (NEVES, MELO, 2008, p.9)

A partir do PMDI 2007-2023, para se alinhar à proposta da segunda geração
da reforma, o planejamento e a atuação da administração pública mineira foram
estruturados em cinco eixos temáticos: o primeiro eixo voltado para a educação,
saúde e cultura; o segundo eixo, direcionado para a política da juventude,
denominado “Jovens Protagonistas”; o terceiro eixo foi composto pelo incentivo ao
empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico; o quarto eixo, denominado
“Cidades Seguras e Bem Cuidadas”, fundamenta-se em políticas de segurança
pública e saneamento; por último, o quinto eixo, denominado “Equidade entre
Pessoas e Regiões”, volta-se ao desenvolvimento social e humano.
Para facilitar e esclarecer cada ponto de atuação do Estado, bem como
operacionalizar o controle da contratualização proposta pela reforma administrativa
mineira, os cinco eixos propostos pelo PMDI 2007-2023 foram amparados por sete
estratégias governamentais, que se desdobraram em onze Áreas de Resultado,
definidas, segundo Vilhena e Marini (2008, p.10), como “[...]’núcleos focais’ de
concentração dos melhores esforços e recursos visando às transformações e
melhorias desejadas na realidade”. Cada Área de Resultado recebeu um conjunto
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de objetivos estratégicos e indicadores que seriam alvo da atuação dos Projetos
Estruturadores.
Para o alcance do objetivo proposto e um controle dos resultados e da
qualidade da prestação de serviços para os destinatários, um dos focos da segunda
geração da reforma mineira foi o desdobramento do Acordo de Resultados proposto
na primeira geração, em duas etapas: a primeira etapa busca o compromisso de
cada sistema operacional (secretarias e entidades) com os resultados a serem
alcançados, inclusive o cumprimento do planejamento dos Projetos Estruturadores e
as metas de racionalização do gasto; o acordo de segunda etapa é um
aprofundamento do acordo de primeira etapa, focado no compromisso de cada
equipe de trabalho dentro de cada órgão para o alcance das metas globais da sua
área de resultado. (VILHENA, MARINI, 2008)
Nesse contexto de acompanhamento dos resultados relacionados às Áreas
de Resultados e de reorganização institucional para monitoramento e avaliação das
ações da administração pública, surge, em 2008, na Polícia Militar de Minas Gerais,
a Assessoria de Gestão para Resultados, que depois veio a se tornar Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional, objeto desse estudo e que será tratada a
posteriori.
2.3.3 A terceira geração da reforma mineira – A Gestão para Cidadania
Após os dois movimentos de reforma da administração pública mineira, entre
os anos de 2003 e 2010, onde o foco foi o ajuste fiscal nas contas do Estado e uma
política de controle e gestão de resultados para garantir uma melhor prestação de
serviço à sociedade, a terceira geração da reforma mineira veio com o objetivo de
focar as políticas públicas no cidadão, onde a sociedade faria parte do seu processo
de formulação, em uma espécie de planejamento exógeno, ou seja, partindo da
sociedade para o Governo. Com esse objetivo, a terceira geração foi denominada
como “Gestão para Cidadania”.
Em outras palavras, a Gestão para a Cidadania representa uma melhor
gestão e consequente geração de valor público, através de uma visão mais
clara sobre o custo de oportunidade das políticas priorizadas e,
posteriormente, desenvolvidas pelo Estado (VILHENA, 2011, p.2).
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Para aproximar esse modelo de gestão, o Governo de Minas Gerais propôs,
também, uma revisão da própria organização interna, não tratando mais a
formulação e o pensamento de políticas públicas no cerne de um único órgão ou
entidade, mas pensando nas questões do governo, consolidando um modelo de
intersetorialidade do processo de gestão.
Foram instituídas pela Lei n° 20.008, de 04 de janeiro de 2012, que atualiza
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, onze Redes de Desenvolvimento
Integrado, estabelecendo, no planejamento de longo prazo do Estado, a
intersetorialidade e a regionalização no tratamento das políticas públicas, com a
inserção

de

variáveis

locais

nas

etapas

de

planejamento,

execução

e

monitoramento.
No quesito administrativo, a terceira geração da reforma em Minas Gerais
propiciou a descentralização da gestão estratégica, com a criação das Assessorias
de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI) que são responsáveis pela coordenação
da gestão estratégica em nível setorial.
A partir da Lei Delegada nº 180 de 2011, a necessidade de integração da
gestão estratégica do Estado foi atendia, com a criação da Subsecretaria de Gestão
Estratégica Governamental (SUGES), vinculada à Secretaria de Planejamento e
Gestão (SEPLAG), para garantir a adoção de uma gestão por resultados no Estado.
A desconcentração por meio das AGEI’s buscou um monitoramento setorial da
gestão estratégica com vínculo técnico e metodológico à SUGES.
Em outras palavras, as Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação tem
a função de possibilitar, por meio de instrumentos, métodos e técnicas de
planejamento e gestão, que o dirigente máximo exerça a gestão da
estratégia setorial de forma alinhada à estratégia governamental (SANTOS,
GALLO e GIBRAM, 2013, p.11)

Nesse contexto de descentralização da gestão estratégica na administração
pública mineira, a Assessoria de Gestão Estratégica (AGR) da Polícia Militar, através
da resolução nº 4213, de 01 de junho de 2012, altera a sua denominação para
Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO), criando, em sua estrutura, a
unidade fracionária Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI), vinculada
à SEPLAG. Esse processo será tratado por esse estudo posteriormente.
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3 GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTRUTURA E AMBIENTE
3.1 Fundamentos sobre estrutura organizacional: a sua relação com o
ambiente e a estratégia
A estrutura organizacional é um tema bastante abordado por diversos
autores ao longo dos anos, com importantes contribuições sobre a conexão entre a
estrutura, a estratégia organizacional e o ambiente.
Daft (2014) define três componentes-chave da estrutura organizacional,
sendo eles: a designação das relações de hierarquia, incluindo seus níveis e a
amplitude de controle dos gerentes e supervisores; a departamentalização da
organização, identificando agrupamentos de indivíduos em departamentos em nível
micro e macro organizacional; e o fornecimento de sistemas que possam garantir a
comunicação organizacional, a integração entre os departamentos e a coordenação
expressa entre eles. Em outras palavras, a estrutura organizacional define o quadro
estrutural da organização, bem como o padrão de interação intraorganizacional.
Sendo assim, a estrutura organizacional se torna um dos fatores
preponderantes para que o processo de tomada de decisão se torne mais
simplificado e mais eficiente. Uma estrutura não condizente com o contexto da
organização pode impedir, assim, a adoção de certa estratégia por parte da
organização. Como escreve Daft (2009, p.72), “A organização deve ser projetada
para fornecer um fluxo de informações horizontal e vertical, de acordo com as
necessidades para o alcance das metas gerais da organização”.
Mintzberg (2011), por sua vez, define a estrutura de uma forma mais
simples, abrangendo a divisão e a organização do trabalho dentro da instituição,
sendo as variáveis, que compõem esta estrutura, selecionadas para uma harmonia e
coesão tanto interna, quanto com a situação da organização, devendo levar em
conta fatores como o ambiente externo à organização, a forma como funciona seu
nicho de mercado, entre outros.
A estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como a
soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas
distintas e, depois, como a coordenação é realizada entre essas tarefas
(MINTZBERG, 2011, p.12)

Hall (2004) identifica três funções básicas da estrutura: a primeira se refere à
finalidade das estruturas de serem eficazes, ou seja, de produzirem resultados e
atingir as metas organizacionais propostas; a segunda função é relacionada à forma
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de organização e de buscar a diminuição das influências das variações individuais
na organização, evitando o comportamento aleatório; por último, a terceira função e
não menos importante, é fornecer o cenário para a tomada de decisões, para o
exercício do poder e para a realização de atividades na organização.
As organizações não assumem uma forma automaticamente. Elas a
assumem por causa de decisões tomadas, as quais nos fazem retomar ao
fator escolha estratégica. [...] A estrutura afeta o fluxo de informações e as
relações de poder nas organizações. Decisões tomadas com relação a
possíveis estratégias afetam a estrutura. [...] as estruturas encontram-se em
movimento. (HALL, 2004, p.101)

Para Chandler (1988) a estrutura de uma organização deve se adequar à
estratégia pensada, facilitando a tomada de decisão, a alocação de recursos e a
formulação de linhas de ação para o alcance dos objetivos propostos por essa nova
estratégia. Uma nova estratégia pode necessitar não apenas de um novo quadro de
pessoal ou uma nova instalação, mas também a modificação das formas de
comunicação e das perspectivas da organização, que impacta diretamente,
conforme conceitos apresentados, na estrutura da organização.
A estrutura, portanto, é um modelo definido pelas linhas de autoridade e
comunicação na organização, os indivíduos que compõem essas linhas, e o fluxo de
informações que fluem por esses canais.
Como a adoção de uma nova estratégia pode não só requerer novos
quadros de pessoal e novas instalações, mas também modificar as
perspectivas [...] dos responsáveis pela empresa, esta pode sofrer um forte
impacto em sua forma de organização.[...] O corolário dessas proposições
é, pois, que a estrutura acompanha a estratégia e que o tipo mais complexo
de estrutura é resultado da articulação de várias estratégias básicas.
(CHANDLER,1988, p.136-137)

Entretanto, as mudanças estruturais necessárias nem sempre foram
identificadas pelos agentes responsáveis na organização. Seja por algumas
mudanças estratégicas não serem imperativas quanto à necessidade de mudança
na estrutura, seja por dificuldades de percepção da necessidade de mudança.
Algumas estratégias adotadas permitem o funcionamento da organização nos seus
moldes, com o mesmo quadro de pessoal e com o mesmo fluxo de informação,
porém acabam decorrendo em crescentes níveis de ineficiência. A estrutura
organizacional, portanto, se molda de acordo com a estratégia tomada de forma a
aperfeiçoar o desempenho da organização frente aos objetivos propostos
(CHANDLER, 1988).
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A estrutura da organização, portanto, apesar de constantes mudanças, deve
sempre se adequar à estratégia adotada pela empresa, com o objetivo de dar
suporte às decisões tomadas e baseadas na estratégia empregada, para se adaptar
não só ao contexto externo e interno no qual se encontra, mas para atingir o seu
melhor desempenho.
3.1.1 As tipologias estruturais de Mintzberg
Mintzberg (2011) apresenta em sua obra um modelo de configuração das
estruturas organizacionais, que visa apresentar as classificações e identificar as
tendências de evolução dentro das organizações. Para isso são identificados os
mecanismos de coordenação, as formas de operação dentro de uma organização,
os componentes básicos da estrutura e, por último, as cinco configurações
estruturais. Nesse item, trataremos desse modelo de Henry Mintzberg.
A coordenação das atividades dentro de uma organização pode envolver
diversos meios. Os mecanismos que cada organização utiliza para a coordenação
de suas tarefas devem ser considerados elementos básicos e fundamentais de uma
estrutura, pois se relacionam, também, com o controle a comunicação no ambiente
da organização, constituindo-se em meios que mantêm as organizações coesas e
unidas. Mintzberg (2011, p.14-20) identifica cinco mecanismos de coordenação que
abrangem as formas com que as organizações sistematizam as suas tarefas.
- Ajustamento mútuo: por esse meio a coordenação é realizada pelo simples
processo da comunicação informal, comumente utilizado em pequenas e simples
organizações, nesse mecanismo cada indivíduo auxilia o outro quando for
necessário;
- Supervisão direta: a coordenação se dá quando uma pessoa se torna
responsável pelo trabalho e pelas tarefas de outras, coordenando-as por meio de
instruções e por monitoramento das suas ações;
- Processos de trabalho padronizados: se dá por meio da especificação das
tarefas e dos processos de trabalho, de forma que cada indivíduo, por meio de
padrões e esquemas, saiba exatamente o que fazer;
- Resultados padronizados: é quando o resultado esperado é padronizado,
ou seja, as dimensões do produto são especificadas previamente;
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- Habilidades padronizadas: é quando o treinamento necessário para a
realização de determinada tarefa é especificado e padronizado previamente, ou seja,
o indivíduo passa por um treinamento externo para posteriormente realizar as
tarefas para as quais é destinado;
O grau de complexidade do trabalho realizado na organização influencia
evolutivamente nos mecanismos utilizados para a coordenação, primeiramente do
ajuste mútuo para a supervisão direta, alcançando os processos de padronização.
As estruturas das organizações apresentam a divisão em cinco níveis
hierárquicos que se configuram em níveis básicos de uma estrutura, são eles
(MINTZBERG, 2011, p.20-30):
- nível operacional: composto pelos trabalhadores responsáveis pela
execução das tarefas básicas e rotineiras de produção de bens e serviços, bem
como a sua comercialização.
- cúpula estratégica: nesse nível estão os trabalhadores com cargos de
responsabilidade sobre a organização, encarregados de afirmar o cumprimento da
missão da maneira mais eficaz, além de satisfazer as exigências dos que controlam
e/ou exercem poder sobre a organização.
- linha intermediária: esse nível é composto por trabalhadores com
autoridade formal, responsáveis pela intermediação entre o núcleo operacional e a
cúpula estratégica.
- tecnoestrutura: nesse nível estão os analistas que prestam serviço à
organização, atuando sobre as demais tarefas, de forma a torná-las mais eficazes.
Esses analistas são responsáveis pela padronização das atividades organizacionais.
- assessoria de apoio: nesse nível encontram as unidades responsáveis por
atividades de apoio à organização, fora do seu fluxo de trabalho operacional.
Em todo esse contexto, Mintzberg (2011, p.30-35) apresenta as cinco formas
como as organizações operam, sendo elas:
- Fluxo de autoridade formal: é representada pelo uso frequente do
organograma, que demonstra como a organização é departamentalizada e como o
fluxo de autoridade formal se dá, por meio da hierarquia. Dessa forma, é
concentrada na coordenação pela supervisão direta.
- Fluxo de atividade regulamentada: caracterizada pelo fluxo hierárquico, de
cima para baixo, de ordens e instruções, com o feedback dos resultados gerados. A
ênfase é maior na padronização em contraposição à supervisão direta.
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- Fluxo das comunicações informacionais: composto por uma rede de
comunicações informais dentro da organização, o que potencializa o papel do
ajustamento mútuo como processo e mecanismo de coordenação. Essa forma
pressupõe a existência de centros não regulamentados de poder que funcionam
como complemento dos canais de autoridade formais.
- Conjunto de constelações de trabalho: essa forma é composta pela reunião
de amigos em grupos para a realização do trabalho, sem a padronização de forma
de trabalho, onde cada grupo age de maneira distinta, mais apropriada ao seu nível
hierárquico.
- Fluxo de um processo decisório específico: representa a organização pelo
fluxo de um processo estratégico específico da organização, desde o seu início até o
fim.
Dessas cinco abordagens, o autor conclui que não se pode inferir qual é a
mais correta ou incorreta. A combinação delas se constitui em uma maneira que
permite a compreensão da complexidade no funcionamento de uma organização.
Com a combinação de todos os conceitos apresentados (mecanismos de
coordenação, formas de atuação, e os componentes básicos da estrutura),
Mintzberg (2011, p.172-314) separa seu modelo em cinco configurações de
estrutura organizacional, que serão exploradas abaixo.
a) Estrutura Simples (MINTZBERG, 2011, p.178-184): Na Estrutura
Simples o principal mecanismo de coordenação é a supervisão direta, com a cúpula
estratégica sendo a principal chave da organização. Nessa configuração, o seu
comportamento é pouco formalizado, e o uso de planejamento e de instrumentos de
interligação são insignificantes.
A Estrutura Simples é caracterizada, acima de tudo, pelo que não é –ou
seja, pela elaboração. Tipicamente, a organização que a utiliza tem
pequena ou nenhuma estrutura, poucos assessores de apoio, divisão do
trabalho não rigorosa, diferenciação mínima entre suas unidades e pequena
hierarquia gerencial. Pouco de seu comportamento é formalizado e faz uso
mínimo de planejamento, treinamento e de instrumentos de religação.
Acima de tudo, é orgânica. (MINTZBERG, 2011, p.178-179)

O papel do chamado principal executivo da organização é considerado
essencial, uma vez que as decisões importantes no âmbito da organização são
centralizadas em seu poder. O papel da cúpula estratégica, geralmente formado por
pouco mais de uma pessoa, é considerado parte chave da organização. A
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formulação da estratégia, entretanto, é vista como um processo intuitivo concentrado
no principal executivo o que torna o processo pouco analítico.
Esse tipo de estrutura é caracterizado pelo predomínio de comunicações
informais, podendo ser encontrado e funcionar adequadamente em um ambiente
mais simples e dinâmico. A maioria das organizações se utiliza da Estrutura Simples
em alguma parte da sua formação, muitas vezes pela adoção dessa configuração
como consequência de uma falta de análise mais profunda do seu ambiente
(MINTZBERG, 2011).
Essa configuração apresenta, portanto, algumas críticas, apontadas por
Mintzberg (2011). A concentração do poder decisório na mão do escritório central
pode causar confusão entre os problemas estratégicos e os problemas operacionais.
A resolução de todos os problemas pelo executivo principal pode prejudicar a sua
visão do que é um problema estratégico da organização e do que é um problema
meramente operacional.
b) Burocracia Mecanizada (MINTZBERG, 2011, p.185-211): A burocracia
mecanizada é caracterizada pela alta especificação e padronização das tarefas e
processos

rotineiros,

normalização

e

regulamentação

das

atividades

e

especialização do trabalho vertical e horizontal, com uma relativa centralização do
poder de tomada de decisão. O principal mecanismo de coordenação é a
padronização dos processos de trabalho.
Burocracias mecanizadas [...] possuem tarefas rotineiras e altamente
especializadas, em sua dimensão horizontal e vertical, no núcleo
operacional. Portanto, possuem alta formalização do comportamento e
padronização dos processos de trabalho no núcleo operacional. (AGUIAR;
MARTINS, 2006, p.57)

Esse extremo formalismo e padronização se dá pela tentativa e obsessão de
se obter um controle extremo das operações e tarefas realizadas dentro da
organização, justificada por sua relação com as escolas clássicas da Administração.
(FERREIRA, GIMENEZ e GRAVE, 2003).
A estrutura administrativa nessa configuração, portanto, deve ser altamente
elaborada, em função da regulamentação do trabalho operacional. Os gerentes
intermediários atuam como suporte ao fluxo de informações vertical, com os
objetivos de assegurar a implementação dos padrões estabelecidos nas unidades
operacionais e controlar os distúrbios inerentes ao núcleo operacional. A
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tecnoestrutura, parte responsável pela padronização dos processos de trabalho, se
torna, nesse contexto, a parte principal dessa configuração, uma vez que a
Burocracia Mecanizada é uma estrutura voltada fortemente pelo controle
(MINTZBERG, 2011).
Devido a sua grande busca por controle e formalização, a elaboração da
estratégia é um processo impositivo, de cima para baixo, voltado especialmente para
o planejamento para a ação.
A Burocracia Mecanizada é encontrada em ambientes simples e estáveis,
onde o controle externo é verificado em elevado grau. Como essa configuração é
encontrada em organizações grandes e maduras e com um sistema técnico
regulado e não automatizado, conclui-se que a Burocracia Mecanizada é inviável
para ambientes dinâmicos e complexos.
Dentre as críticas relacionadas à Burocracia Mecanizada, encontram-se,
primeiramente, problemas nos fatores humanos do núcleo operacional, onde a alta
especialização e a realização de atividades repetitivas e rotineiras provocam
desvalorização e a percepção dos trabalhadores como fatores mecânicos de
produção. Em segundo lugar, a padronização por si só não é capaz de controlar e
contornar os problemas surgidos na organização. Por último, a autonomia dos
gerentes de primeira linha diminui com a alta normalização, além dos poucos canais
existentes para a comunicação informal, que pode provocar um processo de atraso
no processo de comunicação intraorganizacional (MINTZBERG, 2011).
c) Burocracia Profissional (MINTZBERG, 2011, p. 212-238): A Burocracia
Profissional é marcada pela alta especialização e padronização das habilidades dos
trabalhadores especialistas, denominados profissionais. Os profissionais treinados e
doutrinados são inseridos no núcleo operacional e lhes é fornecido razoável controle
sobre o seu trabalho. O controle próprio do trabalho atribui ao profissional uma
relativa independência em relação aos seus colegas, mas uma atuação mais
próxima aos clientes para quem trabalha. A coordenação entre os profissionais
operadores é superada pela padronização das habilidades e conhecimentos.
A burocracia profissional descreve a situação de organizações que
apresentam o nível operacional composto por profissionais altamente
qualificados em seus conhecimentos e habilidades, nos quais a profissão
advém de processo de treinamento e capacitação extremamente
burocratizados. (FERREIRA, GIMENEZ e GRAVE, 2003, p.264)
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Como na Burocracia Mecanizada, a sua estrutura é essencialmente
burocrática, com a sua coordenação delineada por padrões e regulamentos que
predeterminam o que deve ser feito. A diferença entre as duas configurações é que
na Burocracia Profissional os padrões são originados externamente à organização,
focada na autoridade de natureza profissional, ou seja, nas habilidades
concernentes às tarefas necessárias para o andamento da organização. O processo
de treinamento das habilidades e capacitação é considerado extremamente
burocratizado.
Por se tratar de uma estrutura onde se predomina o treinamento e a
padronização de habilidades, o núcleo operacional, com todo o seu conhecimento
acerca do modus operandi, se torna a principal parte da organização.
A formulação da estratégia nessas estruturas é um processo mais complexo
do que nas outras configurações, onde a noção de estratégia perde um pouco o seu
significado, boa parte em razão da dificuldade de combinar e medir os seus
resultados e metas. As estratégias, portanto, são moldadas pelos indivíduos
profissionais dentro da organização, onde cada organização pode adaptar as
estratégias básicas, concernentes a cada profissão, às suas necessidades e aos
seus interesses (MINTZBERG, 2011).
A presença de Burocracias Profissionais se dá em ambientes estáveis e
complexos. Complexos por exigirem procedimentos difíceis que necessitam de
treinamentos demorados para serem aprendidos, e estáveis por permitirem a
delimitação clara dessas habilidades.
Dentre as críticas propostas por Mintzberg (2011) a essa configuração, está
a omissão das deficiências dos profissionais, onde a coordenação não consegue
alcançar. A integração da organização também é dificultada, uma vez que o
processo de individualização do profissional é muito presente. Além disso, a
inovação concernente a mudanças ambientais, que demandam novas habilidades e
novas tarefas, dificultam a adaptação e a criatividade das equipes, uma vez que a
burocratização externa do processo de treinamento acaba por padronizar e
“roteirizar” o modo de agir dos profissionais.
d) Forma Divisionalizada (MINTZBERG, 2011, p.239-280): A Forma
Divisionalizada é marcada por um conjunto de unidades quase autônomas, que são
acopladas a uma unidade central responsável pela administração. Normalmente
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essas unidades são denominadas divisões e o centro da administração escritório
central. As divisões fazem parte da principal parte da organização, a linha
intermediária, respondendo ao escritório central, o que mantém o fluxo de
informações e hierarquia de cima para baixo.
A estrutura da forma divisionalizada (também chamada de diversificada) é
caracterizada pela ampliação dos níveis operacional e intermediário de
maneira a estes criarem uma forma organizacional quase totalmente
independente dentro da própria organização, formando, assim, um
conglomerado de divisões amplamente independentes quanto a
determinação dos processos internos. Estas divisões chegam mesmo a ter
grande autonomia quanto ao delineamento da própria estrutura interna.
(FERREIRA, GIMENEZ e GRAVE, 2003, p.265)

Essa configuração estrutural é marcada por certa sobreposição de
estruturas, uma vez que as divisões têm as suas próprias estruturas e funções
operacionais, o que favorece a interdependência entre elas. O grande foco dessa
configuração é o relacionamento entre a cúpula estratégica da organização e o topo
das divisões que a compõe. De maneira geral, o escritório central permite certa
autonomia de decisões por parte das divisões para posteriormente monitorar os
resultados advindos dessas decisões. Dessa forma, o principal mecanismo de
coordenação utilizado é a padronização de resultados (MINTZBERG, 2011)
A Forma Divisionalizada é mais facilmente adaptável a um ambiente de
diversidade de mercados, em organizações de grande porte e maduras. O sistema
técnico deve ser efetivamente segmentado em cada divisão, devido à necessidade
de autonomia e poder dos gerentes de linha intermediária.
Como críticas a essa configuração temos a tendência de comportamentos
mais centralizados e formalizados das divisões. Os componentes do escritório
central, por sua vez, acabam forçando uma centralização do processo de tomada de
decisão em alguns casos, o que acaba por prejudicar a autonomia e os poderes das
divisões.
e) Adhocracia (MINTZBERG, 2011, p.281-213): A Adhocracia é uma
estrutura orgânica e com pouca formalização de comportamentos. Realiza a fusão
de diversos peritos de diferentes áreas e especialidades para atuarem em equipes
de projetos ad hoc, ou seja, destinados a um fim determinado. Para isso, possui
grande especialização horizontal. A coordenação entre e nas equipes de projeto é
realizada através do mecanismo de ajustamento mútuo, sendo essa a chave para a
interligação das equipes.
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Na Adhocracia, temos uma quinta configuração distinta: uma estrutura
altamente orgânica, com pouca formalização do comportamento; sua
especialização do trabalho é altamente horizontalizada, baseada em
treinamento formal; tendência a agrupar especialistas das unidades
funcionais para propósitos de organização interna divididos em pequenas
equipes de projeto, baseadas no mercado, que visam à execução de um
trabalho específico [...] (MINTZBERG, 2011, p.282)

A Adhocracia se difere e distancia das outras quatro configurações por evitar
qualquer resquício de estrutura burocrática, permanecendo uma estrutura flexível,
uma vez quer reúne especialistas de diversas áreas em equipes de projetos, sem
ênfase em padronização de comportamentos, e em processos de planejamento e
controle. Como a especialização horizontal é uma grande característica, destaca-se,
também, o treinamento formal para alcançar esse fim. Portanto, diferencia-se por ser
a configuração que mais se distancia dos princípios clássicos da administração.
(AGUIAR; MARTINS, 2006)
A coordenação na Adhocracia acontece por meio do ajustamento mútuo,
com o poder de tomada de decisão entre os especialistas e os gerentes
selecionados. Contudo, para exercer o papel de interligação entre as equipes, são
designados os chamados gerentes integrados, focados em ações para coordenar os
esforços entre as unidades e as equipes.
Esse tipo de configuração estrutural se divide em duas: a Adhocracia
Operacional e a Adhocracia Administrativa. A Operacional é voltada para inovação e
resolução de problemas inerentes aos seus clientes. Para isso, para cada
Adhocracia Operacional há uma correspondente Burocracia Profissional, com a
realização de projetos similares, porém, com uma orientação menos restrita na
adhocracia, isso reproduz resultados e estruturas muito distintas para o cumprimento
da mesma missão.
A Adhocracia Administrativa, por sua vez, é voltada para a inovação e
projetos voltados para a própria organização, com os gerentes utilizando parte de
seu tempo para dedicação de novas escolhas estratégicas. Nesse tipo de
adhocracia, o núcleo operacional é truncado e relativamente sem importância, uma
vez que o foco é para a própria organização e não para seus clientes. (MINTZBERG,
2011)
As assessorias de apoio se tornam, portanto, a parte central nas
Adhocracias Administrativas, por concentrarem os peritos necessários para a
inovação estratégica e a sincronização com o ambiente externo. Por sua vez, nas
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Adhocracias Operacionais, o núcleo operacional é considerado o mais importante e
onde se situam os peritos necessários para as inovações às quais é voltada.
Mintzberg (2011) afirma que a formulação de estratégias nessa estrutura
não é facilmente identificada em um único local, como nas outras configurações. A
estratégia

é

vista

mais

como

um

processo

formulado

consciente

e

inconscientemente pelas decisões tomadas pelos indivíduos.
A Adhocracia, por sua vez, é mais bem ambientada em um contexto
complexo e dinâmico, por se apresentar como a única configuração que pode ser
orgânica - necessária em ambientes dinâmicos - e descentralizada – demanda de
ambientes complexos.
Entretanto, a confusão, fluidez e ambiguidade dos processos na Adhocracia
geram reações entre os recursos humanos da organização, com pouca tolerância e
até mesmo preferência por ambientes burocráticos e bem definidos. Além disso, a
Adhocracia peca na resolução de problemas e atividades comuns, devido à sua
natureza inovadora, de forma completamente contrária ao que ocorre nas
burocracias profissionais (MINTZBERG, 2011).
O modelo de configurações de Mintzberg, apesar de se mostrar bastante
elucidativo na teoria, possui algumas restrições, como o fato de se consistir em
simples tipologias organizacionais voltadas para a análise, o que não infere
necessariamente em estruturas encontradas de forma fiel no mundo real. Cada
configuração se encaixa como um tipo puro, podendo as organizações se encaixar
em diferentes combinações dessas configurações (FERREIRA, GIMENEZ e
GRAVE, 2003, p.266).
Esse item teve por objetivo, portanto, apresentar os aspectos teóricos acerca
das configurações estruturais e delimitação das estruturas organizacionais propostas
por Henry Mintzberg que propôs uma diferenciação tipológica para facilitar a
compreensão acerca do tema.
3.2 Fundamentos e conceitos sobre estratégia
A perspectiva acerca do planejamento estratégico das organizações é um
tema debatido por diversos autores como Tavares (2008), Mintzberg, Ahlstrand e
Lampel (2010), Whittington (2002) e Wright, Kroll e Parnell (2000), convergindo para
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a influência do ambiente no processo de planejamento e gestão estratégica na
organização.
Para entender a gestão estratégica e o planejamento estratégico,
primeiramente é necessário conceituar o termo estratégia. Wright, Kroll e Parnell
(2000, p.24) conceituam estratégia como “[...] planos da alta administração para
alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da
organização”.
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), por sua vez, demonstram a
dificuldade de se conceituar o termo estratégia, abordando cinco definições e
conceitos distintos, que acabam por interagirem entre si.
O primeiro conceito considera a estratégia como um plano, um
direcionamento das ações da organização com a visão para o futuro. A segunda
definição considera a estratégia como um padrão, ou seja, o conjunto de ações
tomadas pela empresa durante o tempo, um padrão comportamental observado ao
longo do tempo nas ações e decisões empresariais. O terceiro conceito atribui a
estratégia como uma posição, ou seja, a busca por uma posição competitiva dos
produtos da organização dentro do mercado. A quarta definição é a estratégia como
perspectiva, isto é, uma visão que surge para o futuro da empresa, o desejo de se
alcançar determinado cenário futuro. O último conceito apresentado é a estratégia
como um truque, uma manobra para iludir e enganar os concorrentes.
Já Whittington (2002) analisa a concepção e os fundamentos de quatro
abordagens teóricas sobre o que é e como desenvolver a estratégia, quebrando um
pouco a perspectiva anterior. São elas a abordagem clássica, a abordagem
evolucionária, a abordagem sistêmica e a abordagem processual.
A abordagem clássica apresenta uma grande preocupação com a
lucratividade da empresa, onde as escolhas e planejamento racionais são as formas
de obtê-la. A estratégia, portanto, deve considerar o posicionamento da empresa
nos mercados, sempre visando a maior lucratividade possível. Nessa perspectiva, o
desenvolvimento da estratégia organizacional seria um processo planejado e
racional em longo prazo, e vindo de cima para baixo, visão influenciada pela imagem
da estratégia militar, onde o general é considerado “o estrategista”. O planejamento,
portanto, é capaz de adaptar e antecipar as mudanças no mercado para o ambiente
da empresa, onde a formulação da estratégia é melhor desempenhada por meio da
racionalidade.
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A abordagem evolucionária desacredita na habilidade de uma gerência agir
racionalmente. Para os teóricos dessa abordagem a garantia do lucro se dá através
do mercado, através da competição e seleção natural entre as empresas. Segundo
essa abordagem, investimentos significativos em planejamento estratégico não se
justificam, dada a alta instabilidade, dificuldade e imprevisibilidade dos mercados
competitivos. “São os mercados, e não os gerentes, que escolhem as estratégias
predominantes dentro de determinado ambiente” (WHITTINGTON,2002, p.22). A
melhor forma de agir, portanto, seria a economia de custos e a preferência por
pequenas iniciativas, de forma a desenvolver as bem sucedidas e eliminar
totalmente os fracassos.
A terceira abordagem analisada é a processual. Como os evolucionistas, os
processuais são céticos quanto à racionalidade proposta pelos teóricos clássicos. A
otimização dos processos já existentes é um melhor caminho do que a busca por um
cenário muitas vezes difícil de alcançar. A estratégia, portanto, é a obtenção de
níveis satisfatórios de desempenho. As estratégias surgem do crescente
envolvimento da organização com suas operações rotineiras e as suas forças
básicas.
A quarta e última abordagem é a sistêmica. Os teóricos dessa abordagem
retomam a crença na capacidade da empresa de planejar e agir de forma afetiva nos
seus contextos ambientais. Porém, diferentemente da abordagem clássica, não
aceita a racionalidade clássica, onde cada empresa tem sua estratégia peculiar em
função do ambiente e contexto onde está inserida. Não existe, portanto, uma melhor
forma de agir e desenvolver a estratégia, devendo a organização se adaptar às
regras locais.
QUADRO 1. As quatro abordagens de Whittington sobre estratégia
Es tratégi a
Jus ti fi cati va
Foco
Proces s os
Infl uênci as -chave
Surgi mento

Clássica

Processual

Evolucionária

Sistêmica

Formal

El aborada

Efi ci ente

Ins eri da

Maxi mi zação de l ucro

Vaga

Sobrevi vênci a

Local

Interna (pl anos )

Interna (pol íti ca/cogni ções )

Externa (mercados )

Externa (s oci edades )

Anal íti ca

Negoci ação/aprendi zagem

Darwi ni ana

Soci al

Economi a/mi l i tari s mo

Ps i col ogi a

Economi a/bi ol ogi a

Soci ol ogi a

Anos 1960

Anos 1970

Anos 1980

Anos 1990

Fonte: WHITTINGTON,2002
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Tavares (2008), por sua vez, aborda a estratégia em uma concepção
evolutiva do seu conceito. Primeiramente o termo estratégia deriva do grego
strategos que significa “a arte do general”. O termo estratégia durante muito tempo
se referia à ciência de dirigir forças militares durante conflitos. A partir da época
napoleônica o termo assumiu um significado mais amplo com a consideração de
medidas de outras naturezas, tanto econômicas quanto políticas, que poderiam
aumentar as chances de sucesso na guerra.
A partir da década de 1960, com a inspiração em obras como “A Arte da
Guerra”, escrita pelo chinês Sun Tzu, no século IV.a.C, surge um movimento de
incorporação e adaptação de estratégias militares em estratégias de negócios,
permitindo uma analogia entre a guerra bélica com a competitividade travada entre
as empresas.
A estratégia no contexto de negócios tem sido definida de muitas maneiras.
Segundo Andrews (1977), é a orientação dos principais objetivos,
propósitos ou metas e as políticas ou planos essenciais para conseguir as
ditas metas estabelecidas de tal maneira que definam em que classe de
negócios a empresa está ou quer estar e que classe de empresa é ou quer
ser. (TAVARES, 2008, p.274)

Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), o processo de formulação da
estratégia pode ser apresentado por dez escolas de pensamento diferentes: a
Escola do Design, que formula a estratégia como um processo de concepção; a
Escola do Planejamento, a estratégia como um processo formal; a Escola do
Posicionamento, com a formulação da estratégia como um processo analítico; a
Escola Empreendedora, que defende a formulação da estratégia como um processo
visionário; a Escola Cognitiva, a estratégia como um processo mental; a Escola de
Aprendizado, com a estratégia como um processo emergente; a Escola do Poder,
com a formulação da estratégia como um processo de negociação; a Escola
Cultural, a estratégia como um processo coletivo; a Escola Ambiental, que defende a
formulação da estratégia como um processo reativo ao ambiente; e, por último, a
Escola de Configuração que trata a formulação estratégica como um processo de
transformação.
As três primeiras escolas apresentam uma perspectiva prescritiva,
preocupadas mais na variável “como” as estratégias devem ser formuladas do que
como elas se formam. As seis escolas seguintes voltam o seu foco para a
consideração de aspectos específicos do processo de formulação de estratégias,
descrevendo como as estratégias são formuladas em detrimento da prescrição de
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um modelo ideal de comportamento estratégico. A Escola de Configuração, por sua
vez, pode ser considerada uma combinação das outras nove, uma vez que agrupam
vários elementos como o processo de formulação de estratégias, o conteúdo destas,
as estruturas organizacionais e seus contextos. Segundo os autores, essas escolas
surgiram durante a evolução do pensamento e desenvolvimento da administração
estratégica. Algumas já declinaram, outras estão se desenvolvendo e outras
permanecem pequenas, porém significativas para os estudiosos.
A evolução desse pensamento acerca da formulação do planejamento
estratégico será abordada de forma simplificada no próximo item, com a contribuição
de Tavares (2008) e as três fases de evolução do processo de planejamento
estratégico.
3.3 A evolução do processo de planejamento estratégico
O planejamento estratégico está estreitamente ligado às respostas acerca
das turbulências ambientais e do aumento das pressões competitivas no contexto
onde a organização está inserida. Como vimos anteriormente, o ambiente está
intimamente ligado à estrutura organizacional e à sua estratégia. O ambiente
influenciou, portanto, a evolução de conceitos e práticas acerca do planejamento
que parte desde a sua abordagem financeira que, após sistematizações a
adaptações ao ambiente, culminaram no chamado planejamento estratégico e, logo
após, na gestão estratégica (TAVARES, 2008).
O processo do planejamento estratégico, portanto, é fruto da evolução de
fases e pensamentos anteriores, sempre com o objetivo de facilitar sua
operacionalização e sua adaptação ao contexto ambiental da organização.
Tavares (2008) separa o processo de evolução desse pensamento
estratégico em três fases que comentaremos a seguir.
A primeira fase desse processo, contextualmente na década de 1950, é
marcada pelo chamado planejamento financeiro, que surge com o objetivo de
controle e operacionalização da gestão, utilizando o orçamento como sua principal
ferramenta. O planejamento financeiro era considerado, entretanto, um sistema
fechado, voltado ao controle do ambiente interno da organização, através de
ferramentas orçamentárias de previsão de receitas, estimativas de gastos e
classificação de receitas e despesas em agrupamentos. Essa visão estrita desse
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modelo provocava algumas distorções, como a superestimação de despesas e uma
inversão na concepção das ações da organização, partindo de uma perspectiva de
estimativa de receita para depois planejar a despesa.
O planejamento financeiro [...] provocava uma inversão no sentido da ação
organizacional: primeiro, procurava-se conhecer a disponibilidade
financeira, por meio da previsão da receita; depois, como iria gastá-la,
enquanto a lógica recomendaria estimar os gastos necessários, ao final do
processo de gestão estratégica; segundo, pela premiação da ineficiência e
do comportamento perdulário. (TAVARES, 2008, p.29)

A segunda fase, situada nos anos 60, veio com mudanças acerca da
concepção do planejamento. O foco dessa fase passou a ser a tomada de decisão
voltada aos objetivos de longo prazo da organização, por meio de análises “extra
organização” e do impacto das decisões atuais no contexto de longo prazo. Foram
adotadas ferramentas de projeção de indicadores, que identificavam percepções
otimistas (onde a organização poderia chegar), realistas (onde deverá chegar) e
pessimistas (o que poderia acontecer à organização se nada fosse feito). Porém,
com a prática, essas ferramentas foram se mostrando ineficazes frente à rápida
mudança ambiental da época, uma vez que essa proposta de planejamento não
considerava a disruptura dos processos de mudança analisados. O foco do
planejamento, nesse momento, muda-se para a compreensão dos acontecimentos
que ocorrem tanto no mercado quanto no ambiente, planejando, ainda com uma
visão em longo prazo, a variável “como atuar” frente às mudanças compreendidas.
A terceira fase, na década de 70, vem com o chamado planejamento
estratégico, marcado por elementos e conceitos formulados e adaptados ao mundo
organizacional, dentre eles cinco são considerados essenciais como expressa
Tavares (2008, p.32): “Deles, cinco destacavam-se: a matriz de crescimento e
participação no mercado; a curva de experiência; as Unidades Estratégicas de
Negócios (UENs); e a Matriz de Atratividade de Negócios e Posição no Mercado; e a
Análise SWOT”.
O planejamento estratégico, portanto, é um importante instrumento de
gestão que preconiza a análise para o aproveitamento de pontos fortes e fracos,
além do combate às ameaças e oportunidades que o ambiente apresenta para a
organização. Cada um desses conceitos e elementos apresentados acima permite
uma compreensão do ambiente interno e externo da organização, ensejando um
processo de reflexão acerca dos principais objetivos e estratégias que a organização
deve seguir para potencializar o seu desempenho no seu ambiente de atuação.
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É através do planejamento estratégico, portanto, que se conduz a
organização no seu processo de desenvolvimento e de evolução, formulando
estratégias que permitam que a organização seja sustentável e competitiva.
O processo de planejamento, entretanto, apresentou alguns problemas na
sua

evolução

histórica,

com

dificuldades

na

compreensão

do

ambiente

organizacional e, consequentemente, em sua implementação. A Gestão Estratégica
chega para assumir um esforço de integração entre toda a organização para que se
possa seguir na direção que a estratégia da organização busca a evolução. No
próximo item trataremos de alguns fundamentos sobre a gestão estratégica.
3.4 A Gestão Estratégica
O início dos estudos acerca da Administração Estratégica remota à década
de 1950, com pesquisas realizadas pela Fundação Ford e pela Carnegie
Corporation. Essas pesquisas resultaram em um relatório denominado relatório
Gordon-Howell que recomendava uma maior amplitude e alcance no ensino de
negócios, abrangendo outras áreas de conhecimento (administração, contabilidade,
economia, marketing, etc.) e incluindo nas universidades uma disciplina mestra
denominada “Política de Negócios”. Com o tempo, a noção de gestão estratégica foi
se abrangendo e incluíram análises formais do macro ambiente da organização
(Wright, Kroll e Parnell, 2000), O conceito de administração estratégica, contudo,
vem ao longo dos tempos evoluindo e continuará em evolução, recebendo
influências e realizando adaptações. Buscar-se-á nesse item uma fundamentação da
abrangência do processo de Gestão Estratégica presente na literatura.
De acordo com Tavares (2008) a gestão estratégica surge para combater o
problema da implementação do planejamento estratégico, dificultada por diversas
causas, entre elas a dissociação da realidade da organização, pois muitas vezes o
planejamento estratégico era formulado por consultores externos não familiarizados
ao contexto interno vivenciado pela instituição. A gestão estratégica busca, portanto,
o agrupamento do planejamento estratégico e da administração em uma única
esfera, dando maior praticidade para a realização das ações planejadas
estrategicamente.
A gestão estratégica procura reunir o plano estratégico e sua
implementação em um único processo. Visa assegurar as mudanças
organizacionais necessárias para sua implementação e a participação dos
vários níveis organizacionais envolvidos em seu processo decisório.
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Corresponde, assim, ao conjunto de atividades intencionais e planejadas,
estratégicas, operacionais e organizacionais, que visa adequar e integrar a
capacidade interna ao ambiente externo (TAVARES, 2008, p.40).

Ainda segundo Tavares (2008), a gestão estratégica envolve quatro
dimensões: organização, abrangência, conteúdo e implementação. Na dimensão de
organização tem-se a criação de grupos e mecanismos de apoio. Nas dimensões de
abrangência e conteúdo temos a identificação da amplitude da abordagem da
gestão estratégica e dos elementos componentes de cada etapa da gestão
estratégica. Por último, a implementação envolve o cumprimento das etapas
previstas e a avaliação, controle e monitoramento de todo o processo.
A execução da estratégia formulada constitui a parte mais demorada e
complexa de todo o processo de gestão estratégica, marcando o seu sucesso ou
fracasso. A estratégia efetivamente praticada é o objetivo geral do processo, não
podendo a organização se ater apenas à sua discussão e formulação. A execução
da estratégia, portanto, envolve aspectos fundamentais como a liderança
estratégica, a comunicação e orientação a todas as áreas da organização para o
integral envolvimento no processo, a adequação da estrutura organizacional, o
ajuste da cultura organizacional, o aprendizado e desenvolvimento de um modelo de
gestão democrático e renovador e o engajamento e participação das pessoas, para
que todos os integrantes sejam incluídos e se sintam participantes do processo de
gestão estratégica.
Para Wright, Kroll e Parnell (2000), por sua vez, a administração estratégica
envolve atividades e estágios para além da formulação da estratégia, da sua
implementação e do controle estratégico. A administração estratégica abrange,
também, fases que contemplam a definição da missão e dos objetivos da empresa
frente aos seus ambientes externo e interno.
Desse modo, administração estratégica pode ser vista como uma série de
passos em que a alta administração deve realizar as tarefas a seguir:
1.analisar oportunidades e ameaças ou limitações que existem no ambiente
externo; 2.analisar os pontos fortes e fracos de seu ambiente interno;
3.estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais; 4.formular
estratégias (no nível empresarial, no nível de unidades de negócios e no
nível funcional) que permitam a organização combinar os pontos fortes e
fracos da organização com as oportunidades e ameaças do ambiente;
5.implementar as estratégias; e 6.realizar atividades de controle estratégico
para assegurar que os objetivos gerais da organização sejam atingidos.
(WRIGHT, KROLL E PARNELL, 2000, p.24)
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Para seu sucesso e comprometimento de toda a organização com a
estratégia planejada, a gestão estratégica deve ser realizada de uma forma conjunta
com as demais atividades da organização, sendo de suma importância a
participação e o envolvimento, pois todos os funcionários devem compartilhar seus
significados, seus objetivos e seus propósitos da mesma maneira, como nos diz
Tavares (2008,p.57)
[...] é importante que se reconheça o papel de cada um dos membros da
organização na construção desse futuro e estabeleçam-se condições para
desenvolvimento e utilização de seu pleno potencial na materialização de
ações em direção à visão e no cumprimento da missão.

O processo de gerenciamento estratégico, por se caracterizar pela sua
interação com o ambiente externo à organização, é considerado um procedimento
de adaptações e evoluções com o intuito de adequar a organização às novas
conjunturas que surgem com o passar do tempo. A administração estratégica,
portanto, deve ser contínua e atenta às mudanças internas e externas da
organização, de forma a garantir o alinhamento estratégico das tomadas de
decisões.
O gerenciamento estratégico, entretanto, não é uma tarefa realizada de
maneira desconexa e solta na organização. A participação da alta administração no
processo de gestão estratégica é um instrumento relevante para uma boa condução
de todas as suas etapas, assumindo um papel de liderança, comunicação e controle,
e ao reforçar as diretrizes estratégicas propostas.
De maneira mais sintética, Costa (2003, p.54 apud Barroso, 2008, p.43)
apresenta uma conceituação concisa e completa de Gestão Estratégica como:
Processo sistemático, planejado, gerenciado, executado e acompanhado
sob a liderança da alta administração da instituição, envolvendo e
comprometendo todos os gerentes responsáveis e colaboradores da
organização. A gestão estratégica tem por finalidade assegurar o
crescimento, a continuidade e a sobrevivência da instituição, por meio da
contínua adequação de sua estratégia, de sua capacitação e de sua
estrutura, possibilitando-lhe enfrentar e antecipar-se às mudanças
observadas ou previsíveis no seu ambiente externo.

Por fim, o processo de gestão estratégica apresenta ganhos para a
organização, na medida em que facilita a compreensão e a implantação da
estratégia prevista no planejamento estratégico, permitindo um direcionamento mais
claro para as ações tomadas, concentrando os esforços para o atingimento dos
resultados alinhados às estratégias da organização.
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3.5 A estrutura de gestão estratégica no Estado de Minas Gerais
A partir da Reforma Administrativa em Minas Gerais, ocorrida no começo da
década de 2000, a administração pública mineira identificou a imperativa
necessidade de se modificar e adaptar sua estrutura para o alcance e adequação às
estratégias propostas pelo Governo do Estado. Essa seção analisará esse processo,
com a postura de disseminação da gestão estratégica do Estado através das
Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI).
O gerenciamento estratégico em Minas Gerais é norteado pelo Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) que estabelece alternativas e
cenários em longo prazo para o Estado. Para o alcance da estratégia proposta, o
modelo administrativo mineiro utiliza-se de dois instrumentos: a delimitação de uma
carteira de projetos estruturadores voltados para o atingimento das estratégias
propostas, com sua constante avaliação e monitoramento de responsabilidade de
um escritório central de projetos; o segundo instrumento é marcado por um pacto de
contratualização

de

resultados

denominado

“Acordo

de

Resultados”,

para

responsabilizar as organizações e equipes perante a estratégia delimitada.
A reforma administrativa mineira, como apresentado por Anastasia (2006),
Duarte et al (2006) e Vilhena (2011), foi marcada pela sua divisão em três gerações.
A primeira geração, focada no ajuste fiscal, teve como premissa a adoção de um
modelo de planejamento focado tanto no curto quanto no longo prazo. A segunda
geração veio com o objetivo de encadear o planejamento de longo prazo estipulado
e pensado pelo governo e um processo de contratualização denominado “Acordo de
Resultados”. A segunda geração implantou na administração pública mineira uma
mentalidade de gestão para resultados. Para o acompanhamento desses resultados
e, consequentemente, difundir a estratégia em nível setorial, foram criadas em 2009
as Equipes de Apoio à Gestão Estratégica (EAGE), com o objetivo geral de
monitoramento, em nível setorial, do Acordo de Resultados. A terceira geração,
iniciada em 2011, veio com a concepção de governança em rede, que buscava uma
intersetorialidade, uma integração e uma colaboração entre os órgãos do Governo
para a execução das políticas públicas.
Com as mudanças propostas pela terceira geração da reforma administrativa
mineira, mudanças estruturais administrativas foram tomadas. Dentro da Secretaria
de Planejamento e Gestão foi designada uma unidade administrativa responsável
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pela gestão estratégica em âmbito governamental: a Subsecretaria de Gestão
Estratégica Governamental (SUGES) com o propósito de garantir a gestão para
resultados no Estado. Com o desafio de expandir a gestão estratégica em nível
setorial e permitir uma coordenação técnica para garantir a cooperação proposta
pela governança em rede, foram criadas, através do Art. 84 da Lei Delegada nº 180,
de janeiro de 2011, as estruturas denominadas Assessorias de Gestão Estratégica e
Inovação (AGEI), vinculadas técnica e metodologicamente à SUGES, estabelecendo
uma

metodologia

de

desconcentração

do

monitoramento

da

estratégia

governamental.
A SUGES se divide em três núcleos, sejam eles: o Núcleo Central de Gestão
Estratégica de Projetos e do Desenvolvimento Institucional – NCGERAES; o Núcleo
Central de Inovação e Modernização Institucional – NCIM; e o Núcleo Central de
Parcerias com OSCIPs – NCPO; além das Assessorias de Melhoria de Gestão AMG e Assessoria de Gestão da Informação - AGI. A AMG e o NCGERAES são
considerados os principais atores ligados e responsáveis pela coordenação técnica
das AGEI’s.
Com essa nova estruturação, o NCGERAES, estrutura responsável pelo
gerenciamento da carteira de projetos estruturadores do Estado, já existente
anteriormente, passou a delegar algumas tarefas operacionais e rotineiras para as
AGEI’s, atuando mais como um agente estratégico, estabelecendo uma articulação
entre os projetos existentes do governo com os diversos órgãos para dar aderência
à estratégia delineada e impedir duplicidade de iniciativas e atuar no gerenciamento
de riscos intersetoriais.
As AGEI’s, por sua vez, atuam de uma maneira mais ampla dentro do
contexto do órgão onde estão inseridas. Dentre as diversas funções atribuídas às
Assessorias, estão a garantia da equiparação entre do portfólio setorial com a
estratégia governamental.
[...] as Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação tem a função de
possibilitar, por meio de instrumentos, métodos e técnicas de planejamento
e gestão, que o dirigente máximo exerça a gestão da estratégia setorial de
forma alinhada à estratégia governamental. (SANTOS, GALLO, GIBRAM,
2013, p.11)

Uma das importantes funções agora delegadas às AGEI’s é o suporte
técnico e metodológico aos gerentes, além do monitoramento intensivo de projetos,
caracterizando a importante mudança de atribuições na gestão estratégica do
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Estado, papel esse exercido, anteriormente, pelo NCGERAES. Santos, Gallo e
Gibram (2013) identificam a importância dessa descentralização para o governo de
Minas Gerais, já que “leva a gestão mais próxima da execução das políticas
públicas, uma vez que essas estruturas conhecem, muitas vezes, melhor a realidade
e especificidades de seu órgão do que as estruturas centrais” (SANTOS, GALLO e
GIBRAM, 2013, p.11).
O papel da Assessoria de Melhoria de Gestão, por sua vez, é focado na
garantia de que as unidades setoriais e os gerentes de projeto sigam a metodologia
pertinente respeitando as especificidades dos órgãos. Esse papel se efetiva através
de duas frentes, sejam elas a produção e disseminação de metodologias de gestão
de projetos, de processos e da estratégia, além da capacitação das equipes
responsáveis pela gestão da estratégia governamental, através de treinamento,
supervisão e aconselhamento.
A institucionalização das estruturas setoriais, e a sua incorporação no
modelo de gestão da estratégia governamental gerou a necessidade de se
criar mecanismos que garantissem um alinhamento técnico e metodológico
entre a recém-criada Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental
(SUGES) e as AGEI’s, no qual a primeira teria ainda a responsabilidade
legal de coordenar tecnicamente as segundas. Garantir o alinhamento por
meio da coordenação técnica seria então um meio para um melhor fluxo de
informação, ligando a execução até o núcleo central do governo, otimizando
assim os recursos governamentais. (SANTOS, GALLO e GIBRAM, 2013,
p.12)

Essa coordenação técnica apresenta, entretanto, algumas dificuldades
devido à sua responsabilidade e suas ações serem ligadas à alta administração dos
órgãos onde se situam, estando hierarquicamente ligadas aos seus dirigentes
máximos. Essa relação pode acarretar em uma duplicidade de comando, o que
evidencia a necessidade de alinhamento entre as estruturas centrais do Estado e as
estruturas setoriais.
As mudanças estruturais ocorridas em Minas Gerais desde 2003
apresentaram no Estado uma capacidade de adequação e capilaridade dos órgãos e
setores da administração pública em face às mudanças estratégicas propostas. As
Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação surgiram com o propósito de
operacionalizar essa difusão estratégica e adequar e alinhar os níveis setoriais com
as propostas estratégicas do Governo. Essa descentralização em nível estratégico,
por ser considerada uma inovação na estrutura organizacional mineira apresentou,
portanto, um grande esforço de padronização técnica e metodológica para conseguir
conservar a difusão estratégica no Estado, com a necessidade de manutenção de

48

canais de comunicação e cooperação entre o nível central e os níveis setoriais em
Minas Gerais.
Na Polícia Militar de Minas Gerais não foi diferente, com a mudança de seu
quadro e organograma para a inserção de um departamento setorial que
acompanharia a estratégia proposta pelo então governo, mudança esta que será
abordada detalhadamente por este estudo adiante.
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4 A PMMG E A GESTÃO ESTRATÉGICA
4.1 A evolução da estratégia na Polícia Militar de Minas Gerais
O conceito do termo estratégia, como já descrito, surge dentro do ambiente
militar como uma concepção vinculada às guerras. Com o passar do tempo esse
conceito vai sendo indexado ao contexto empresarial, com mudanças em contextos
não diretamente ligados à guerra, como aspectos políticos, ambientais e
econômicos.
Como organização militar, a PMMG sempre esteve em convívio muito
próximo com a noção de estratégia. Esta seção tem por objetivo apresentar o
processo

de

evolução

da

estratégia

dentro

da

organização,

com

seus

desdobramentos.
Segundo Souza (2003), a PMMG apresentou, ao longo dos anos, uma
evolução histórica da sua doutrina e das suas filosofias institucionais, com o objetivo
de se adaptar ao ambiente em que se encontrava, inspirar valores em seus
membros e executar da melhor maneira seu planejamento de ações ao longo dos
anos. Para isso, Souza (2003, p.167-169) define seis fases que orientaram o
planejamento da estratégia dentro da PMMG, explicitando o conteúdo das
estratégias elaboradas nos períodos considerados.
1ª Fase: Período de 1775 a 1967 – Nessa fase a PMMG atuava como um
exército estadual, se voltando apenas ao exercício de ações voltadas à defesa
interna. Sua atuação como força preservadora da ordem pública era praticamente
inexistente. Durante esse período, em 1956, surgiu em Belo Horizonte o
patrulhamento a pé, uma notada evolução de sua atuação na época.
2ª Fase: Final da década de 1960 – Esse período foi marcado pelo foco em
esforços de manutenção da ordem pública, caracterizado pela execução de
policiamento ostensivo fardado. Para o autor, esse período ficou caracterizado pelo
esvaziamento de elementos doutrinários que norteassem o cumprimento da missão
institucional.
3ª Fase: Início da década de 1970 até 1985 – Fase marcada pelo emprego
maciço de efetivo nas ruas, com ênfase na repressão através do aspecto
quantitativo. Para Souza (2003), essa nova estratégia trouxe grandes avanços para
a instituição. Barroso (2008) destaca nessa fase, a criação do primeiro plano
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estratégico da organização, em dezembro de 1973, que seria vigente durante o
próximo ano, direcionando as ações para a implementação das diretrizes e
estratégias propostas.
4ª Fase: período de 1985 até 1993 – Nessa fase, a PMMG volta suas
atenções à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade, através de
uma estratégia denominada “Ideologia da Efetividade”. O maior objetivo no período
era voltar suas atenções para a qualidade do policiamento para o controle da
criminalidade e violência.
5ª Fase: Período de 1993 até 1999 – estratégia de compartilhamento dos
esforços para o combate aos problemas da segurança pública com a sociedade.
Modelo estratégico denominado Polícia Comunitária –“Polícia Militar-Comunidade,
Solidárias na Segurança”.
6ª Fase: Período de 1999 até 2002 – o grande crescimento da criminalidade
e das taxas de crimes violentos orientou a PMMG à adoção de mudanças no seu
modelo de gestão operacional. Em 1999, em Belo Horizonte, o modelo de gestão
apresentou ferramentas de administração gerencial, adaptando a organização ao
contexto de reformas na administração pública vivenciado no Brasil. O modelo
estratégico do período denomina-se “Polícia de Resultados”. O modelo foi
institucionalizado para toda a PMMG em 2001.
4.2 Breve histórico das políticas orientadoras dos planos estratégicos da
Polícia Militar de Minas Gerais
Em sua perspectiva histórica de Gestão Estratégica, a Polícia Militar de
Minas Gerais registra a formulação de quatro planos estratégicos, nos anos de 1974,
2004, 2009 e 2012. O conteúdo e o contexto em que esses planos estão inseridos
serão tratados a seguir.
Em Outubro de 1973 a PMMG elaborou um documento em nível institucional
contendo as “Diretrizes Para Ação de Comando”, que considerava o ambiente em
que a organização estava inserida para desenvolver os serviços operacionais, quais
sejam

a

reforma

administrativa,

as

relações

públicas

e

o

ajustamento

comportamental dos seus membros. Com base no documento anterior, a PMMG
lançou, em dezembro de 1973, o seu primeiro plano estratégico em nível
organizacional, que entraria em vigor no ano seguinte.
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Mota (apud Souza 2003, p.188) demonstra que na formulação desse plano
estratégico em 1974, levou–se em consideração as dimensões ambientais e
avaliação do desempenho.
Embora curto o novo período, podemos passar a uma avaliação de nosso
desempenho, através de estudos que nos levam a uma conclusão sobre o
ambiente em que serve a Polícia Militar e adoção de medidas segundo dois
enfoques: - medidas independentes do espaço;- medidas levando em conta
o ambiente.

Um dos pontos marcantes propostos pelas estratégias no período foi uma
grande centralização no controle e coordenação das atividades operacionais, como
demonstram as considerações de Mota (apud Souza, 2003, p.190):
[...] a ação centralizada de acompanhamento das operações policias tornase indispensável, o que não exclui, de nenhum modo, a existência de
centrais subordinadas, incumbindo-se da supervisão e coordenação locais,
conectadas à Central de Operações Policiais.

A análise ambiental, porém, tinha como objetivo principal apenas resgatar
uma imagem da organização PMMG como uma burocracia pública. A participação
da população para a definição de serviços e soluções, por outro lado, não foi
considerada em nenhum momento como possibilidade concreta (SOUZA, 2003).
A partir da década de 1980 a PMMG buscou uma política de interação com a
comunidade para o desenvolvimento de políticas específicas direcionadas a
comunidades, buscando o melhor relacionamento entre a Polícia Militar e a
sociedade. A descentralização do poder, por sua vez, apresentou um cenário de
problemas para a instituição, uma vez que a interlocução entre os níveis estratégicos
e intermediários foi prejudicada, o que dificultou a prática das estratégias propostas,
conforme coloca Castro (apud Souza, 2003, p.207):
Entre 1983 e 1985, apesar de alguns instrumentos descentralizadores [...] a
Polícia Militar de Minas Gerais viveu uma crise de autonomia que dificultou
a comunicação entre a Direção-Geral e a intermediária, com prejuízo para o
desempenho das Unidades de Execução. A Direção Intermediária estava
indecisa entre seguir os processos estabelecidos pela Direção-Geral e
tomar iniciativas espontâneas, o que sufocou o processo de comando. O
desenvolvimento da Corporação, tanto na atividade-fim quanto na atividademeio, bloqueado por incertezas engastadas em desconfiança, exigia o
incremento da delegação de poderes.

Em 1987 foi elaborado o primeiro documento da PMMG que buscou a
padronização do processo de planejamento da organização, com conceitos acerca
da teoria geral da administração, das teorias de tomada de decisão e técnicas de
resolução de problemas, esse documento foi denominado “Manual de Trabalho de
Comando”. O advento da Constituição de 1988 trouxe para a segurança pública uma
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visão mais social, onde a ação das Polícias Militares se concentraria no policiamento
ostensivo e na preservação da ordem pública.
Assim, em 2002, um novo documento, a Diretriz de Produção de Serviço de
Segurança Pública, foi produzido pelo Comando Geral da PMMG com orientações
para todo o processo de planejamento, coordenação, execução e monitoramento da
missão constitucional da PMMG.
Segundo Barroso (2008, p.86) a PMMG apresenta uma evolução na sua
tentativa de adequação ao ambiente em que está inserida, refletida no seu processo
de planejamento.
O pressuposto que se refere ao planejamento estratégico retrata a maneira
pela qual a organização se comporta frente ao ambiente onde está
envolvida. Devendo saber ajustar-se às situações, focalizando a
estabilidade e a continuidade de procedimentos em ambientes previsíveis
ou o redirecionamento com vistas a reagir de modo a vencer turbulências de
um ambiente dinâmico e incerto. Assim, verifica-se que a Polícia Militar de
Minas Gerais adota o modelo de planejamento do tipo estratégico, enquanto
processo gerencial que, permite estabelecer um direcionamento a ser
seguido pela Organização, com o objetivo de se obter uma otimização na
relação entre a instituição e seu ambiente.

4.3 Plano Estratégico 2004-2007
Produto dessa evolução rumo ao processo de planejamento estratégico, a
PMMG formulou em 2004, um plano estratégico para o quadriênio 2004-2007. O
processo de formulação desse plano foi caracterizado pela delegação de funções
para comissões. Foram designadas as comissões de coordenação, de formulação
da identidade organizacional, de proposição de objetivos e metas estratégicas e de
revisão final.
Como fruto da gestão do Comandante Geral da época, esse planejamento
estratégico buscava a atuação e formulação estratégica através da mudança da
visão, negócio e valores da instituição, segregando a atuação da organização em
políticas setoriais, de forma a se tornar um mecanismo e um instrumento da gestão
da nova administração. Tal dinâmica pode ser observada na análise daquele
instrumento de gestão.
Em sua introdução o PE 2004-2007 reforça a importância do planejamento
estratégico para a organização Policial-militar, sobretudo para propiciar à instituição
um incremento na sua capacidade de resposta às mudanças ambientais. Seguido a
essa identificação, o documento apresenta um diagnóstico, formulado em conjunto
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com a Fundação João Pinheiro, do cenário da segurança pública em Minas Gerais,
constatando o fenômeno da criminalidade no estado. O diagnóstico apresenta
grande importância para o alinhamento entre a estratégia a ser seguida e a
realidade a ser enfrentada pela organização.
Como metodologia, o Plano apresenta, de maneira sucinta, as funções de
cada comissão, separando o processo de construção do plano em formulação da
identidade organizacional, o desdobramento de cada objetivo em estratégias, metas
e meios de implementação e a identificação de formas de operacionalização do
plano.
No processo de identidade organizacional, o documento identifica e
caracteriza o negócio, a missão, a visão e os valores. Sendo assim, a identidade
organizacional da PMMG foi assim estabelecida: o negócio da Polícia Militar é a paz
social; sua missão é “proporcionar um ambiente seguro em Minas Gerais: com a
participação comunitária, protegendo a vida, garantindo a lei e reduzindo o crime e
medo”; como visão da PMMG “sermos reconhecidos como referência na produção
de serviços públicos e orgulho do povo mineiro”; e, por último, seus valores de ética,
respeito, humanização, crescimento e participação.
Por último, o PE 2004-2007 estabelece as políticas setoriais a serem
seguidas, nas áreas de recursos humanos; inteligência; operações; logística;
comunicação organizacional; orçamento, finanças e modernização administrativa; e
relacionamento interinstitucional.
Cabe

ressaltar,

na

política

setorial

de

finanças

e

modernização

administrativa, o objetivo estratégico de aprimoramento da função de planejamento
na organização, balizada pela estratégia de adequar a organização Polícia Militar de
Minas Gerais ao contexto vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, na época, ao
“implantar a Metodologia Gerencial, como prática de trabalho em todos os níveis
institucionais”.
Barroso (2008) afirma, porém, que a implementação do Plano Estratégico
não foi realizada por projetos como planejado e nem apresentou os meios com os
quais os resultados seriam avaliados. Algumas causas foram listadas por Souza
(apud Barroso, 2008, p.90) para explicar o seu fracasso, sejam elas: a falta de foco,
a inadequação de mecanismos de controle e avaliação e a ausência de divulgação
interna e de conscientização.
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Sendo assim, a concepção do Planejamento Estratégico 2004-2007 pode
ser considerada um modelo diferenciado de gerenciamento estratégico na PMMG
em comparação com os adotados anteriormente.
4.4 Plano Estratégico 2009-2011
Inserida no contexto da Segunda Geração da Reforma Administrativa
Mineira, a Polícia Militar de Minas Gerais lança, em uma evolução do seu processo
de planejamento, um novo plano estratégico para o triênio 2009-2011, com a adoção
de uma metodologia gerencial para alinhamento com as mudanças sociais
observadas.
Observa-se, também, por se tratar de um planejamento estratégico na
gestão de um novo Comandante Geral na instituição, uma mudança, em menos de
cinco anos, da missão, da visão e dos valores da instituição, reforçando a percepção
de que o instrumento é utilizado como alinhamento da instituição à nova gestão dos
novos comandantes, além de sua constante utilização como um mecanismo de
controle dentro da instituição.
Juntamente com esse novo plano estratégico, o Sistema de Gestão
Estratégica para Resultados da PMMG é formulado com o objetivo de monitorar os
indicadores estratégicos e os resultados organizacionais, em consonância com a
estratégia de governo proposta na reforma administrativa, visando garantir uma
maior satisfação da sociedade para com a instituição.
Enfim, o Sistema de Gestão da PMMG irá propiciar o fortalecimento do
processo gerencial, criando sinergismo e alinhamento estratégico para
assegurar que os objetivos Regionais e Setoriais possam convergir com as
diretrizes institucionais e governamentais. (MINAS GERAIS, 2009, p.3)

O PE 2009-2011 foi concebido em consonância com o PMDI 2007-2023, o
que evidencia o seu diagnóstico por áreas de resultado na PMMG, e nos cenários
exploratórios

constantes no

Plano

Estratégico

do

Estado. A metodologia

apresentada foi a análise de ambientes decorrentes da Matriz SWOT (Forças,
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), tanto para a análise dos ambientes interno e
externo, quanto para a formulação da estratégia. A missão, a visão e os valores
foram redefinidos para melhor se adequarem à realidade da organização. Dessa
forma, a identidade organizacional ficou assim estruturada: a missão da PMMG
como “assegurar a dignidade da pessoa humana, as liberdades e os direitos
fundamentais, contribuindo para a paz social e para tornar Minas o melhor Estado
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para se viver”; a visão como “sermos excelentes na promoção das liberdades e dos
direitos fundamentais, motivo de orgulho do povo mineiro”; e os valores como
respeito

aos

direitos

fundamentais,

ética

e

transparência,

excelência

e

representatividade institucional, disciplina e inovação, liderança e participação,
coragem e justiça.
Pode-se observar, sobretudo na definição da missão, a preocupação com o
alinhamento ao planejamento estratégico de longo prazo do Estado de Minas
Gerais, representado pela estratégia de “tornar Minas o melhor Estado para se
viver”.
Em uma seção seguinte, foram formulados os objetivos estratégicos, os
indicadores e as estratégias para o monitoramento de seus resultados, observando
sempre o direcionamento para a qualificação do atendimento e da prestação dos
serviços públicos à sociedade, o principal mote da segunda geração da reforma
administrativa.
Umas das principais mudanças em relação ao plano estratégico anterior é a
presença de um caderno de indicadores com a definição de metas e mecanismos de
controle dos resultados separados por cada área de resultados, uma das críticas
realizadas ao PE 2004-2007.
Por último o plano traz um Sistema de Acompanhamento da Gestão
Estratégica para Resultados, esmiuçando os mecanismos de acompanhamento e
controle da execução da estratégia em âmbito institucional, através de instrumentos
como uma Unidade de Gestão Estratégica, representada pela Assessoria de Gestão
para resultados – AGR; a equipe de Apoio à Gestão Estratégica; o Acordo Interno de
Resultados; Comitê de Gestão; etc.
Enfim, podem ser consideradas, resumidamente, linhas de atuação nesse
plano estratégico, a ênfase nas pessoas, a liderança participativa, a inovação na
solução de problemas; o foco na sociedade no cidadão; a orientação para resultados
e a qualidade para a melhoria contínua. (MINAS GERAIS, 2012).
Cabe destacar, também, a publicação de outros documentos no período,
como a Diretriz de Gestão para Resultados e o Caderno de Gestão para Resultados
Operacionais, com conceitos sobre a administração gerencial.
Com esse sistema de acompanhamento a instituição buscou superar a
dificuldade de acompanhamento estratégico e se alinhar à estratégia do Governo do

56

Estado, aderindo as novas práticas de gestão adotadas à organização Polícia Militar
de Minas Gerais.
4.5 Plano Estratégico 2012-2015
Já no contexto da terceira reforma administrativa de Minas Gerais e com o
foco em uma gestão integrada entre os órgãos para o direcionamento de políticas
públicas por redes de desenvolvimento, a PMMG lança o seu Plano Estratégico para
o quadriênio 2012-2015, em consonância com as estratégias do PMDI para a Rede
de Defesa e Segurança, através da adequação das metas com a pactuação de
resultados propostos no Acordo de Resultados. O documento contendo o Plano
Estratégico 2012-2015 é denominado Sistema de Gestão Estratégica.
Como documento de nova gestão de um novo Comandante Geral dentro da
PMMG, foi observada, mais uma vez, a mudança da identidade organizacional e as
prioridades dentro da própria organização. A adoção de instrumentos de
planejamento estratégico é mais presente nesse plano, que objetivou a consolidação
de um modelo de controle e de gestão dentro da organização, nos moldes propostos
pelo Comandante Geral.
Nesse documento, observa-se a preocupação com os fins a que se propõem
as políticas de segurança pública no novo cenário do Estado: estabelecer a
segurança nas cidades e propiciar a satisfação dos cidadãos com os serviços
prestados.
Para isso, a identidade organizacional da PMMG foi redefinida, sendo a
visão agora como “sermos reconhecidos como referência na produção de segurança
pública, contribuindo para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais”.
Sua missão, por sua vez, é a de “promover segurança pública por intermédio da
polícia ostensiva, com respeito aos direitos humanos e participação social”. Tanto na
visão quanto na missão, a influência das estratégias do Governo, através da Gestão
para Cidadania, é observada, voltando o foco da prestação do serviço público de
segurança pública para a participação social e para a sua objetividade de prover a
segurança.
Com a identidade organizacional redefinida, foram estipulados doze
objetivos estratégicos direcionados em diferentes estratégias de desenvolvimento da
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PMMG. A busca de implementação da estratégia se deu por projetos, com
estratégias para o alcance dos objetivos propostos.
Os objetivos estratégicos foram separados em quatro grupos com focos
diferentes, sejam eles: os objetivos voltados para a sociedade, os objetivos voltados
aos processos organizacionais, e os objetivos voltados ao crescimento e
aprendizado organizacional, o que possibilitou a formulação do mapa estratégico da
organização para o período.
Assim como no Plano Estratégico anterior, é apresentado um caderno de
indicadores com os indicadores utilizados para a mensuração dos resultados obtidos
pela PMMG, com toda a sua descrição e o seu cálculo e metas de desempenho, o
que buscou possibilitar o acompanhamento da implementação da estratégia pela
organização. Esses indicadores foram separados por áreas de gestão, como gestão
de recursos humanos, gestão da inteligência, gestão logística, etc.
O Sistema de Gestão Estratégica apresenta, também, um capítulo
caracterizando a Sistemática de Acompanhamento da Gestão Estratégica para
Resultados, onde apresenta os mesmos mecanismos de acompanhamento e gestão
presentes no PE 2009-2011, onde a unidade de gestão estratégica responsável
seria a Assessoria de Gestão para Resultados que no mesmo ano de 2012, seria
denominada Assessoria de Desenvolvimento Organizacional. Cabe destacar a
presença da busca por um alinhamento estratégico organizacional, que define o
desdobramento e execução das ações dentro da PMMG.
Por fim, o documento apresenta um caderno conceitual acerca do Modelo de
Gestão Estratégica para Resultados, explicitando o Sistema de Gestão Estratégica
da Polícia Militar de Minas Gerais em quatro eixos articuladores, conforme mostra a
figura a seguir.
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FIGURA 1 – Eixos Articuladores da Gestão Estratégica na PMMG

Fonte: MINAS GERAIS, 2012.

No ano de 2014, entretanto, foi publicado um documento avaliativo do Plano
Estratégico 2012-2015, com o objetivo de apontar as principais falhas e pontos a
serem aprimorados no próximo plano, que está em processo de formulação.
Nesse

documento,

foram

analisadas

as

execuções

dos

objetivos

estratégicos, realizadas através da identificação dos status dos projetos estratégicos
propostos, identificando, também, o interesse na manutenção dos projetos não
concluídos.
As grandes dificuldades encontradas para a operacionalização do plano
estão voltadas para a área orçamentária, onde a falta de previsão orçamentária
prejudicou a execução e implementação de alguns projetos previstos.
A metodologia utilizada para a formulação do plano também foi considerada
inadequada, com a falta de alinhamento entre estratégias, projetos, indicadores e
objetivos, o que dificultou a avaliação do plano.
Por último, a falta de monitoramento sistemático e de integração dentro da
organização foi um fator marcante no PE 2012-2015.
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[...] não houve monitoramento sistemático da implementação da estratégia.
Este fato pôde ser percebido na fase de coleta de dados e informações para
a elaboração deste relatório, em que foi possível perceber o distanciamento
e até mesmo a falta de conhecimento de alguns servidores que ocupam
cargos e funções com responsabilidade direta sobre as estratégias definidas
no PE 2012-2015. (MINAS GERAIS, 2014, p.151)

Em 2015, está em andamento a formulação do novo Plano Estratégico da
PMMG, para o quadriênio 2016-2019. A metodologia utilizada busca inovar em
relação aos Planos anteriores, uma vez que serão formulados, primeiramente, os
Planos Estratégicos setoriais de todas as Diretorias da PMMG para a formulação,
posteriormente do Plano Estratégico em âmbito institucional.
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA
Neste item são descritos os aspectos metodológicos da realização da
presente pesquisa, bem como a sua operacionalização.
O objeto de pesquisa está focado na descrição do processo de implantação
da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional da Polícia Militar de Minas
Gerais, para identificar o processo de adequação de uma organização do porte da
PMMG em relação a uma mudança estratégica da administração pública mineira.
Desta forma, o objetivo geral da monografia reside na descrição do processo
de implementação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional na PMMG,
desde a sua antiga denominação Assessoria de Gestão para Resultados, de forma a
verificar como foi realizado esse processo e a sua adequação ao novo modelo de
gestão proposto no Estado de Minas Gerais.
O objetivo geral, por sua vez, desdobra-se nos seguintes objetivos
específicos, quais sejam: descrever a concepção da administração pública gerencial
no Brasil e na reforma administrativa ocorrida em Minas Gerais; compreender os
processos de mudanças nas estruturas organizacionais para adequação às
estratégias; identificar os desafios para a operacionalização de uma unidade
administrativa de gestão estratégica em uma organização do porte da PMMG; e, por
fim, verificar as potencialidades dessa unidade administrativa para a gestão
estratégica na Polícia Militar de Minas Gerais em consonância com a gestão
estratégica no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A complexidade e as especificidades de uma organização hierarquizada e
com alto fluxo de autoridade formal, onde a comunicação e os processos realizados
possuem alto nível de burocratização levantou o seguinte problema de pesquisa:
Quais as dificuldades e potencialidades ao se implantar uma unidade administrativa
de gestão estratégica em uma organização tradicional como a Polícia Militar?
A tipologia de pesquisa, segundo Gil (2007), pode ser classificada quanto
aos seus objetivos e quanto aos procedimentos técnicos adotados. Quanto aos
objetivos, a pesquisa pode ser adequada em três tipos distintos: pesquisa
exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. O presente estudo se
configura em uma pesquisa descritiva, pois buscou estabelecer uma ligação entre a
descrição do processo de reforma administrativa no Brasil e em Minas Gerais, com a
mudança nas estruturas organizacionais, e a descrição do processo de implantação
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de uma unidade de gestão estratégica ocorrido na Polícia Militar de Minas Gerais,
com sua adequação à estratégia do Estado.
Na segunda tipologia possível, quanto aos procedimentos técnicos
adotados, foi empregada a pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil (2007),
pode ser utilizada para fundamentar o presente estudo com teorias já consolidadas a
respeito do assunto abordado. Nesse estudo foi utilizada como fundamentação
teórica para a análise da relação entre as mudanças estratégicas e as mudanças
estruturais.
Paralelamente à pesquisa bibliográfica foi realizada a pesquisa documental,
através da análise de informações contidas em documentos internos, resoluções e
diretrizes da PMMG que se relacionam com o objeto de estudo, sobretudo a
documentação referente à designação da Assessoria de Gestão para Resultados
(AGR) e da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO), bem como a sua
estruturação, sua vinculação à alta-administração da PMMG e suas atribuições.
Por fim, foram realizadas cinco entrevistas estruturadas para a coleta de
dados qualitativos acerca do processo descrito no objeto de pesquisa.
A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, uma vez que buscou a
interpretação de um fenômeno estudado para descrevê-lo levando em conta suas
peculiaridades e subjetividades. Desta forma, ao buscar a descrição do fenômeno da
implantação de uma unidade administrativa na Polícia Militar de Minas Gerais, com
as especificidades concernentes ao caso estudado, a pesquisa é caracterizada
como qualitativa.
O estudo pode ser considerado, também, um estudo de caso pela sua
característica de realização de um estudo aprofundado e focado em um objeto de
pesquisa para permitir uma ampliação do seu entendimento. O estudo de caso será
realizado para focar a implantação e atuação da Assessoria de Desenvolvimento
Organizacional no processo de gestão estratégica, bem como as peculiaridades na
sua implementação.
Por último, a pesquisa é considerada uma pesquisa descritiva, pela sua
característica de estudar as características de um fenômeno e descrevê-las. É
descritiva, portanto, ao relacionar a descrição do processo de Reforma
Administrativa ocorrido no Brasil, à teoria de gestão estratégica e estrutura
organizacional, e à descrição do processo ocorrido na PMMG para a adequação às
estratégias gerais propostas pelo Estado de Minas Gerais.
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Como método de procedimento, foram empregados os métodos histórico e
monográfico, uma vez que buscou a investigação e a observação de uma instituição,
de um acontecimento e de um processo, para verificar as suas implicações na
organização. Buscou-se uma perspectiva histórica da implantação da ADO para
verificar as suas implicações dentro da organização PMMG, partindo de uma
descrição histórica dos processos reformistas na administração pública, bem como
dos processos de gestão estratégica, chegando à descrição da adequação desse
processo dentro da organização Polícia Militar, verificando suas implicações para os
processos de gestão estratégica na instituição.
Este estudo possibilitou a compreensão da nova gestão pública verificada
em perspectiva histórica no Brasil e em Minas Gerais, verificando-se, por fim, a
conformidade e o ajuste, no âmbito da Instituição, da estratégia de gestão
desenvolvida.
Para a realização desse estudo foram utilizadas estratégias de levantamento
de dados como análise documental e bibliográfica, além da realização de entrevistas
estruturadas com agentes participantes tanto no processo de implantação dos
instrumentos de gestão estratégica na PMMG quanto na própria gestão estratégica
da organização, em âmbito da própria Polícia Militar e em âmbito externo, com
funcionários da Secretaria de Defesa Social (SEDS) e da Secretaria de
Planejamento e Gestão (SEPLAG).
a) Documentação indireta
O estudo utilizou de fontes de pesquisa bibliográfica e documental, com as
obras relacionadas ao processo de reforma administrativa e gestão pública
gerencial, aos processos de formulação e gestão estratégica nas organizações, bem
como à adequação das estruturas organizacionais aos modelos estratégicos
formulados. Além disso, foram utilizados documentos normativos e doutrinários da
Polícia Militar de Minas Gerais relacionados ao objeto de estudo.
A fundamentação teórica relacionou obras como Bresser-Pereira (2005),
Tavares (2008) Mintzberg (2011), Chandler (1988), Hall (2004), Wright, Kroll e
Parnell (2000), Whittington (2002), dentre outras.
A documentação normativa da PMMG foi complementada com trabalhos
monográficos de Barroso (2008) e Machado (2009), que tratam da gestão
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estratégica, da gestão de projetos e da gestão para resultados na Polícia Militar de
Minas Gerais.
b) Documentação direta
Para a pesquisa de campo foram realizadas 05 (cinco) entrevistas
estruturadas com atores participantes do processo de implantação estudado, das
quais os roteiros se encontram em anexo.
c) Forma de aplicação
Realização de 05 (cinco) entrevistas estruturadas realizadas pelo próprio
autor abordando autoridades e funcionários envolvidos com o processo de
acompanhamento e operacionalização da gestão estratégica na Polícia Militar de
Minas Gerais, e com funcionários envolvidos, em âmbito da Secretaria de Defesa
Social e Secretaria de Planejamento e Gestão, com o acompanhamento da gestão
estratégica realizada pela PMMG.
Dessa forma, as entrevistas tiveram como objetivo a percepção, as
elucidações e os conhecimentos que complementam os dados analisados nas
fontes documentais e bibliográficas utilizadas.
Dessa forma, foram entrevistados dois Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental - EPPGG que trabalham na Assessoria de Melhoria da
Gestão para analisar a visão no âmbito da SEPLAG, que, nesse capítulo serão
identificados pelos códigos A1 e A2. No âmbito da PMMG, foram entrevistados um
atual Coronel que participou do processo de formulação e criação da AGR e da ADO
e um Major que trabalhou nos primeiros anos da AGR e participou da mudança para
a ADO, que serão identificados, respectivamente, pelos códigos C1 e M1. No âmbito
da Secretaria de Estado de Defesa Social, foi entrevistado um EPPGG que
trabalhou na AGEI da SEDS, que será identificado nesse capítulo pelo código S1.
O próximo capítulo apresenta os dados e informações obtidos através das
técnicas de pesquisa utilizadas, de forma a elucidar o objeto de estudo proposto.
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
6.1 A Assessoria de Gestão para Resultados – AGR
A estrutura do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais é composta
por diversas divisões que tratam de assuntos distintos, sejam elas: PM1, que trata
dos recursos humanos; PM2, que trata da inteligência; PM3, responsável pelo setor
operacional; a PM4, responsável por logística e tecnologia; PM5 voltada para a
comunicação e marketing institucional; e a PM6, responsável pela coordenação
administrativa.
Toda essa divisão gerava alguns problemas no processo de fluxo e na
consolidação de informações organizacionais, o que prejudicava a atuação do
comandante geral, como expressa C1:
Não se tinha uma seção que integrava as informações, então, cada
demanda que você passava vinha na vertente do negócio daquela seção.
Se ele demandasse qualquer trabalho para a PM1, por mais abrangente
que fosse o trabalho, ele vinha sempre com um toque de gestão de
pessoas. Se ele pegasse, por exemplo, uma PM3, ele vinha sempre com
um toque de gestão operacional, a PM4 também. Então assim, você não
tinha um local onde as pessoas congregavam as informações e
trabalhavam ela da forma como o comandante geral precisava. (C1)

Dessa forma, o Chefe do Estado-Maior da época, tanto para um processo de
acompanhamento das demandas e de orientação técnica, identificou a necessidade
de agregação de informações e, em Setembro de 2008, criou a Assessoria de
Gestão para Resultados na estrutura do Estado-Maior. A AGR assumiria uma função
de agregar as informações que antes eram particionadas pelas diversas seções
existentes para tratar e condensar essas informações de uma maneira que
auxiliasse o Comando-Geral nas suas tomadas de decisões.
Juntamente com esse processo, surgiu a necessidade, por uma demanda da
nova estratégia empregada no Estado, de se adequar a instituição Polícia Militar
com o novo modelo de gestão empregado, muito em conta de, em Janeiro de 2007,
no contexto da segunda geração da reforma administrativa em Minas Gerais, ser
instituída a Lei Delegada n. 112, que organizou a nova estrutura do Poder Executivo
da Administração Pública mineira.
Surgiu a ideia de criar a Assessoria de Gestão para Resultados, que
nasceu, inclusive, com uma proposta de quando o Estado criou o Estado
para Resultados. O nome da estratégia foi até sugestivo para trabalhar a
criação da AGR. Foi como se fosse um reflexo do que o governador na
época (Aécio Neves), mas fomentado pelo governador Anastasia, queria
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fazer: uma equipe que pudesse monitorar os resultados alcançados pela
organização (C1).

Na visão de M1, por sua vez, o processo de criação da AGR foi puxado e
motivado pela estratégia do Governo, como uma ferramenta de interface entre a
PMMG e o Governo, através dos instrumentos adotados no período.
A Assessoria de Gestão para Resultados vem dentro de um contexto
governamental. Ela foi criada dentro e motivada por uma política maior de
Estado – o próprio choque de gestão e o PMDI- que invocava a
necessidade de ter um ente de diálogo do Governo com os órgãos. Nesse
sentido, em 2008, a Polícia Militar se mobilizou no sentido de criar essa
assessoria, que, inicialmente, tinha um recorte de fazer a interface com o
plano governamental, com os projetos estruturadores e com o Acordo de
Resultados do planejamento do Governo. (M1)

.

Em todo esse contexto a Polícia Militar criou por meio da resolução n. 3.986,
de 16 de Setembro de 2008, a Assessoria de Gestão para Resultados – AGR,
vinculada ao Estado-Maior, com o objetivo amplo de assessorar e acompanhar,
junto ao Comando-geral da PMMG, a adequação da organização frente ao novo
contexto de gestão pública presente no Estado de Minas Gerais.
Com esse objetivo, portanto, a AGR assume as seguintes atribuições,
previstas no artigo 3º da Resolução n. 3.986:
Art. 3º Compete à Assessoria da Gestão para Resultados:
I – assessorar na coordenação do planejamento estratégico, na gestão de
projetos e na gestão para qualidade na PMMG;
II – acompanhar e monitorar o desempenho institucional da PMMG com
vistas ao cumprimento das metas pactuadas, face à assinatura de Acordos
de Resultados com o Governo do Estado de Minas Gerais;
III – avaliar tecnicamente a viabilidade e o alinhamento de propostas de
projetos a serem implementados pela PMMG, com base na análise de
riscos e aplicação de melhores práticas, conforme normas e padrões
estabelecidos;
IV – orientar tecnicamente equipes de trabalho sobre a elaboração e a
gestão local de projetos, oferecendo suporte, treinamento para os gerentes
de projetos e as respectivas equipes;
V – assessorar tecnicamente o Comando-Geral da PMMG no processo de
concepção e implantação de um sistema institucional de gestão da
qualidade baseada em indicadores;
VI – atuar como instância técnico-científica de suporte ao desempenho
regular das funções de coordenação estratégica das respectivas seções do
EMPM. (MINAS GERAIS, 2008)

Observa-se, portanto, que a atuação da AGR foi direcionada para alguns
importantes pontos da gestão estratégica, como a coordenação do processo de
planejamento estratégico, na gestão de projetos e na gestão da qualidade, além de
acompanhar o desempenho institucional frente ao Acordo de Resultados. Dessa
forma, a AGR foi subdividida em quatro núcleos: a Assessoria de Planejamento

66

Estratégico, a Assessoria de Gestão de Projetos, a Assessoria de Gestão da
Qualidade e a Assessoria de Gestão da Informação.
A criação dessa assessoria, formada por um grupo de profissionais para
assegurar que os processos relacionados à estratégia se realizem e
estejam conectados entre si, equivale a uma engrenagem. Além disso, a
AGR também possui a função de coordenar os processos que atravessam a
organização, perpassando atividades, departamentos e Unidades para
integrar muitas atividades que são desempenhadas por outros setores.
Dessa forma, a Polícia Militar adaptou-se à solução adotada nas grandes
organizações para lidar com o volume de mudanças decorrentes da sua
transição para o modelo gerencial, instalando a sua Unidade de Gestão
Estratégica - UGE, que é a Assessoria de Gestão para Resultados - AGR,
dentro dos parâmetros teóricos ideais defendidos por Kaplan e Norton
(2008). (MINAS GERAIS, 2010, p.11)
FIGURA 2 - Organograma Administrativo da PMMG em 2009

Fonte: Site da Polícia Militar de Minas Gerais 1

A AGR, na busca pelo cumprimento de suas atribuições, buscou
implementar nos níveis estratégico, tático e operacional da PMMG as diretrizes do
novo modelo de gestão de Minas Gerais. O nível estratégico, diretamente
relacionado à operacionalização do Plano Estratégico e ao Acordo de Resultados,
objetiva a coordenação das atividades necessárias para o cumprimento das metas e
resultados pactuados. Dessa forma, a gestão para resultados se encontra instituída
no nível estratégico para a garantia de ações necessárias para a adequação
institucional da PMMG ao novo modelo de gestão para o alcance dos resultados
esperados (MACHADO, 2009).
Por outro lado, desde sua criação, a AGR sofreu com algumas barreiras
institucionais, sobretudo a rigidez imposta por sua estrutura extremamente
1

Disponível em https://www.policiamilitar.mg.gov.br/static/portal/js/infografico.swf ; Acesso em abr. 2015
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hierarquizada. A equipe que compunha a AGR nos seus primeiros momentos era
bastante enxuta, composta, em seu maior posto, por um major de polícia.
Entretanto, como o trabalho realizado pela AGR era, muitas vezes, de cobrar as
demais seções de Polícia, geralmente chefiadas por tenentes-coronéis (patente
superior à de major), o acesso e o fluxo das informações necessárias era dificultado,
uma vez que um oficial de menor patente era responsável por essa cobrança, o que
culminou em uma situação de relativa rejeição ao trabalho da AGR.
A PM tem uma estrutura hierárquica bem definida, verificava-se que,
quando começou com um major, o nível de esforço para conseguir as
informações, para poder agregar, era muito difícil. No meu caso, quando
comecei com a AGR, eu era Major e tinham vários tenentes coronéis nas
outras seções, aí tinha aquele problema da hierarquia, ficava aquela leitura:
por que um Major está me cobrando? Ele está me fazendo passar
dificuldade com o comandante, ele está mostrando que meus resultados
não estão bons. Então teve esse problema mesmo, essa rejeição. (C1)

A Polícia Militar, por sua vez, reconhecendo o importante papel da AGR para
as decisões do Alto Comando e da importância do alinhamento com o novo modelo
de gestão empregado pelo Estado, instituiu, em 2010, um documento para implantar
em nível institucional um modelo de gestão focado nos resultados, documento este
denominado Diretriz de Gestão para Resultados, que será tratado no próximo item.
6.2 Diretriz de Gestão para Resultados em 2010
No ano de 2010, ainda sobre a influência do contexto de uma gestão para
resultados no Estado de Minas Gerais, e com o objetivo de implantar em nível
institucional uma metodologia de gestão para resultados na Polícia Militar de Minas
Gerais, foi confeccionado o documento conhecido como Diretriz de Gestão para
Resultados - Diretriz n. 001/2010- CG. Esse documento visava à organização e
conceituação do Sistema Integrado de Gestão para Resultados da PMMG. Esse
documento sintetiza o esforço institucional apreendido pela PMMG para adequar a
gestão na organização com a nova gestão pública, reconhecendo e reforçando o
papel da AGR como elo entre os pilares dessa nova metodologia.
O documento inicia contextualizando e conceituando um sistema de gestão
como um esforço conjunto de partes interligadas da organização visando o
atingimento de um objetivo específico. As três dimensões básicas identificadas e
propostas, para a PMMG foram o negócio da organização, definido como a
produção de serviços no campo da segurança pública e da defesa social para
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promoção da paz social; as pessoas que integram a organização; e os processos
organizacionais.
A conceituação de alguns termos e metodologia apresentados no
documento visava a melhor compreensão dos integrantes da organização para o
estabelecimento de um Sistema Integrado de Gestão na PMMG, que objetivava uma
maior compreensão, em nível institucional, dos processos críticos da organização e
dos fins a que se propõem.
Para o melhor funcionamento da nova metodologia na organização PMMG,
a Diretriz propõe a divisão do Sistema em quatro eixos, já apresentados e que
serviram de base para a produção e institucionalização do PE 2012-2015 da PMMG
(ver Figura 2). Todos os quatro eixos são regidos por fundamentos descritos e
conceituados, na estrutura gerencial do modelo, capítulo do documento em questão.
Destaca-se, como parte fundamental do documento, e como evidência da
importância dada para o processo de gestão estratégica na organização, a
centralização da integração das informações organizacionais e estratégicas na
Assessoria de Gestão para Resultados.
A estruturação do Sistema, portanto, é composta pelos seguintes
instrumentos apresentados:
a) Unidade de Gestão Estratégica: denominada de Assessoria de Gestão
para Resultados, criada no nível estratégico para integrar informações da
gestão organizacional;
b) Equipe de Apoio à Gestão Estratégica do Sistema: é a equipe
incumbida de apoiar e facilitar a cultura de gestão para resultados,
responsável pelo funcionamento do modelo gerencial no EMPM e nas UDI
respectivas Compreende a designação de dois representantes de cada
Seção do EMPM e Unidades de Direção Intermediária administrativa e
operacional da PMMG;
c) Acordo Interno de Resultados (AIR): instrumento de contratualização
de desempenho em que se estabelece a pactuação anual de metas,
assinado entre as partes envolvidas. Prioritariamente, diz respeito à
pactuação entre o Comando Geral da PMMG e as Unidades de Direção
Intermediária, podendo estender entre as demais instâncias subordinadas.
d) Comitê de Gestão: instrumento colegiado para prestação de contas dos
resultados organizacionais, bem como de deliberação sobre priorização de
programas, projetos e metas para determinado período.
e) Reuniões de Acompanhamento de Desempenho: instâncias de
monitoramento e controle dos resultados, como método de gerenciamento
da rotina de execução e qualidade das metas organizacionais.
f) Cadernos de Resultados: instrumento estratégico de regulamentação
Setorial, referentes aos aspectos específicos da gestão para resultados
dentro da atividade respectiva, para determinado período. (MINAS GERAIS,
2010, p. 51).

O documento, por fim, estabelece como seu principal objetivo a implantação
e formalização de uma cultura organizacional para o funcionamento, de forma
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sistêmica, de toda a organização PMMG para a melhor prestação dos serviços
policiais de segurança pública, com a integração dos processos organizacionais
para a colaboração a um processo de tomada de decisão baseado em dados e
informações gerenciais.
A Diretriz sintetiza, portanto, a preocupação da Polícia Militar de Minas
Gerais com a capacitação e treinamento dos seus funcionários para se adequar com
o contexto externo vivenciado, em termos de gestão. Preocupação esta que é
observada inclusive por pessoas externas à organização, o que pode ser verificado
na assertiva do entrevistado A2:
A equipe que conduz o trabalho da estratégia, frente às demais, muitas
vezes é composta por pessoas mais bem preparadas, com um domínio da
política pública e um domínio da operação da política pública que deve ser
considerado como um ponto forte desse processo. A Polícia Militar faz
questão de qualificar sua mão-de-obra, qualificar inclusive em gestão
estratégica e gestão de políticas públicas, inclusive com cursos
permanentes de pós-graduação. (A2)

Toda essa importância dada ao trabalho realizado pela AGR culminou em
um crescimento da sua equipe e das suas funções, o que fez com que uma
evolução da estrutura fosse necessária. Esse processo será tratado no próximo
item.
6.3 Assessoria de Desenvolvimento Organizacional – ADO
Com a grande importância atribuída à AGR no âmbito dos processos
estratégicos institucionais, a equipe da Assessoria foi ganhando corpo, mais
funcionários, e, consequentemente mais atribuições e funções. Esse processo se
deu, como coloca M1, até mesmo como um processo de falta de clareza das
funções que a AGR assumiria, sendo de certa forma sobrecarregada.
Na sequência [da criação da AGR] o que percebemos é, quando da criação,
não havia uma clareza, por uma questão cultural, qual seria o papel da
AGR, o que ela exerceria realmente dentro da estrutura organizacional.
Todas as questões que eram vinculadas ao governo, a essa política
governamental, e norteada pelo PMDI, iam para a AGR fazer a gestão, a
produção da informação e do resultado. Nesse caminho, a instituição
percebeu que a AGR era uma estrutura pequena para comportar tanta
tarefa (M1)

Um dos marcos desse crescimento da AGR é colocado por M1, com o
processo de estudo para a adequação estrutural de um setor que trabalhasse com a
gestão do conhecimento dentro da organização, dentro desse processo de evolução
na gestão que a organização apresentava.
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Um elemento fomentador do crescimento e da evolução da AGR para a
ADO foi a gestão do conhecimento. Um estudo foi demandado para
identificar onde se criaria uma nova estrutura dentro da organização para se
encaixar a gestão do conhecimento ou onde se instalaria essa gestão do
conhecimento. Como conclusão desse estudo, veio a sugestão de ampliar a
AGR para que ela pudesse absorver mais uma atividade, que seria a gestão
do conhecimento. Nesse sentido foi criada a resolução transformando a
AGR para ADO. Foi por uma necessidade, demanda, de volume de
trabalho. (M1)

Em concomitância a todo esse processo interno, em Julho de 2012, já no
novo contexto do Estado de Gestão para Cidadania e a instituição das AGEI’s na
estrutura organizacional da Administração Pública mineira, a Polícia Militar se viu
mais uma vez no desafio de alinhamento e adequação institucional para com a
estratégia e modelo de gestão propostos pelo Governo do Estado. A PMMG, por sua
vez, por uma necessidade de um órgão mais autônomo, mas sem perder a
vinculação com um órgão central do Estado, decidiu pela criação da Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional, como explicitado pelo discurso de C1:
E aí, nós tivemos a mudança da criação das AGEI’s. A PM começou a sentir
a importância dessa estrutura e achou interessante aumentar o foco e
abrangência dela criando a Assessoria de Desenvolvimento Organizacional.
Porque, quando você vai ver as AGEI’s, elas tinham um cunho muito
específico de congregar com um órgão central do Estado. Então, a figura da
AGEI era a seguinte: eu teria uma vinculação técnica com um órgão central
do Estado, eu ficaria dependente da SUGES. Então o Comandante pensou:
eu preciso de um órgão que tenha certo nível de autonomia institucional. Foi
então criada a ADO para poder ter essa autonomia institucional. E, dentro
da ADO, nós temos um braço vinculado, para não perder essa vinculação,
mas a ADO é maior que uma AGEI. (C1)

Assim, em 01 de Julho de 2012, através da Resolução n. 4.213, a PMMG
promove alterações na sua estrutura, através da renomeação da antiga Assessoria
de Gestão para Resultados para Assessoria de Desenvolvimento Organizacional –
ADO.
Em seu artigo 3º a Resolução estabelece as alterações propostas no âmbito
interno da Assessoria, com o crescimento de suas funções e alteração de outras já
previstas, como consta:
Art. 3º - Criar/alterar denominação das seguintes unidades fracionárias da
ADO:
I – Criar a “ASS GESTAO ESTRAT E INOVACAO” (AGEI);
II – A “ASS PLANEJAMENTO ESTRATEGICO” passa a denominar-se “NUC
GESTAO ESTRATEGICA”;
III – A “ASS GESTAO DE PROJETOS” passa a denominar-se “NUC
GESTAO DE PROJETOS”;
IV – A “ASS GESTAO DA QUALIDADE” passa a denominar-se “NUC
GESTAO DE INOVACAO E MODERNIZACAO”;
V – A “ASS GESTAO DA INFORMACAO” passa a denominar-se “NUC
GESTAO DO CONHECIMENTO”. (MINAS GERAIS, 2012b)
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Observa-se a manutenção das atividades da antiga AGR nas áreas de
gestão estratégica (responsável principalmente pelo planejamento estratégico da
instituição); gestão de projetos e gestão do conhecimento. A grande inovação
proposta pela Resolução, com a instituição da ADO, é considerada a designação da
AGEI da Polícia Militar acoplada à estrutura da Assessoria. Além disso, a mudança
de gestão da informação para a gestão do conhecimento é produto do estudo
realizado pela organização, já citado.
Em 22 de Agosto de 2012, entretanto, outra Resolução, de n. 4.226, por
meio do seu artigo 2º, definiu a mudança na estrutura da ADO, por meio da
mudança do Núcleo de Gestão da Inovação e Modernização para o Núcleo de
Gestão da Qualidade.
Em 2014, como um processo de afirmação de sua importância institucional,
foi instituído o Regimento Interno da ADO através da Resolução n. 4.344 de 18 de
Setembro, onde as atribuições e as funções de cada uma das unidades fracionárias
da ADO foram definidas e serão especificadas abaixo. Esse documento estabelece,
também, a finalidade, a estrutura e as competências da Assessoria.
No capítulo acerca da sua finalidade, o Regimento fortalece a visão de sua
ligação direta com o Comando Geral da organização, estabelecendo como principais
objetivos da ADO, o assessoramento do Comando da PMMG nos assuntos de
caráter estratégico e táticos da administração gerencial da instituição e o
gerenciamento estratégico, o gerenciamento de projetos, a gestão de conhecimento
e a gestão da qualidade em âmbito institucional. Em seu artigo 2º é estabelecida a
estrutura orgânica da ADO, como demonstrada abaixo:
Art. 2º A ADO tem a seguinte estrutura orgânica:
I - Chefe;
II - Subchefe;
a) Núcleo de Gestão Estratégica (NGE);
b) Núcleo de Gestão de Projetos (NGP);
c) Núcleo de Gestão do Conhecimento (NGC);
d) Núcleo de Gestão da Qualidade (NGQ);
e) Núcleo de Assuntos Internos (NAI). (MINAS GERAIS, 2014b, p.6)

Cabe ao chefe da ADO a principal função de administrar o material, o
orçamento e os recursos financeiros da Assessoria e de representar a unidade
perante o público em geral. Já ao Subchefe a principal função remete à coordenação
dos trabalhos dos chefes de núcleos. As competências e funções de cada núcleo
serão especificadas abaixo. A atribuição de um coronel para o posto de Chefe da
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ADO representa, em âmbito institucional e no contexto hierárquico da organização, a
importância que foi atribuída para a Assessoria, como contextualiza a assertiva de
C1:
Hoje, creio que institucionalmente, a ADO ganhou máxima importância, ao
ponto que foi colocado até mesmo um coronel para chefiá-la. Então, quando
se implantou um coronel, independente do comando geral, ele vai ter
sempre um coronel do lado dele para cobrar a representatividade da
assessoria, vai ter uma perenidade de mantê-la no nível cada vez mais
estratégico, o que foi um legado deixado para a assessoria. (C1)

Além disso, a presença de um coronel é considerada um facilitador do
processo de agregação de informação e cobrança de resultados, o que, de certa
forma, representou uma superação ao desafio da AGR quando formada, que era a
representatividade interna na instituição, com a presença de um oficial com
autonomia para a cobrança.
Esse coronel, ligado diretamente ao comandante geral, tem uma maior
capacidade de obter melhor as informações, uma vez que o propósito da
Assessoria é mesmo de obter informações, para poder depois medir os
resultados. (C1).

Dessa maneira, a presença de um coronel como Chefe e de um TenenteCoronel como Subchefe trouxe maiores subsídios e amparo para o trabalho
realizado pelos diversos núcleos componentes da ADO, cujas atribuições serão
detalhadas adiante.

a) Núcleo de Gestão Estratégica
O Núcleo de Gestão Estratégica da ADO é o principal responsável dentro da
unidade e da instituição acerca de todo o processo de gestão estratégica da PMMG,
em consonância com a Direção Superior da Unidade. A contratualização dos
resultados estratégicos, a coordenação, a elaboração e o suporte à execução do
Planejamento Estratégico da organização são outras atribuições previstas que
recaem sobre o Núcleo. O fomento à atuação e à cultura de uma gestão estratégica
é a principal diretriz do núcleo de gestão Estratégica.
Dessa forma, o Artigo 1º inciso V do Regimento Interno estabelece no
Núcleo de Gestão Estratégica a seguinte finalidade:
[...] V - o Núcleo de Gestão Estratégica
gestão da estratégia governamental,
planejamento, gestão, coordenação
governamentais no âmbito da PMMG;

(NGE) tem por finalidade apoiar a
mediante acompanhamento do
e monitoramento das ações
bem como, realizar a assessoria
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técnica do processo de planejamento, gestão e monitoramento da estratégia
organizacional; [...] (MINAS GERAIS, 2014b, p.5)

Cabe ressaltar a coordenação, por meio do Núcleo de Gestão Estratégica,
atualmente, da confecção do Plano Estratégico 2016-2019 da Polícia Militar de
Minas Gerais por intermédio dos planos estratégicos setoriais de cada diretoria da
instituição, o que caracteriza uma nova maneira de formulação de planejamento
estratégico no âmbito institucional.
b) Núcleo de Gestão de Projetos
A grande atuação do Núcleo de Gestão de Projetos na ADO se dá
coordenação técnica, apoio e busca por recursos para a carteira de projetos da
PMMG. O Sistema de Gestão Estratégica proposto para o quadriênio 2012-2015
propôs uma aplicação da estratégia por meio de projetos, vinculados a cada objetivo
estratégico proposto. Para a operacionalização deste modelo de gestão estratégica,
o Núcleo de Gestão de Projetos da ADO desempenha papel fundamental. O artigo
1º inciso VI do Regimento Interno da ADO expressa de forma sucinta e resumida o
que se espera desse Núcleo:
[...] VI - o Núcleo de Gestão de Projetos (NGP) é responsável pelo
gerenciamento concentrado do portfólio de projetos da PMMG, através do
monitoramento das atividades relacionadas à execução dos projetos; sua
função principal é oferecer um ponto único de contato e apoio à decisão no
nível estratégico da PMMG e proporcionar suporte metodológico aos
gerentes de projetos, tais como: treinamento, consultoria, gerenciamento de
recursos, padronização de processos e suporte ao projeto; [...] (MINAS
GERAIS, 2014b, p.5)

Dessa forma, o Núcleo de Gestão de Projetos funcionaria como uma
estrutura central em âmbito institucional para o suporte metodológico e técnico ao
desenvolvimento dos projetos voltados para o alcance da estratégia proposta, bem
como apoiar os gerentes dos projetos e a Alta Administração no processo de tomada
de decisões.
Esse processo de adequação institucional com uma estrutura central de
controle de projetos buscou o alinhamento da estrutura da PMMG com o contexto
em que vivia o Estado. Essa estrutura já era prevista desde o Plano Estratégico
2004-2007, com a padronização de uma metodologia própria para apoio e
elaboração de projetos.
O núcleo de Gestão de projetos, portanto, realiza a coordenação e
monitoramento de uma carteira de projetos da instituição PMMG, englobando
projetos estruturadores e projetos em nível setorial. Cabe ressaltar ainda a
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vinculação metodológica e coordenativa da gestão de projetos dentro da Polícia
Militar com o GERAES, instrumento central de gerenciamento de projetos na
estrutura do Estado.
c) Núcleo da Gestão do Conhecimento
Sempre com o objetivo de adequar a instituição Polícia Militar com a
estratégia do Estado, o Núcleo de Gestão do Conhecimento possui a função de
disseminar o conhecimento e uma metodologia de gestão por processos dentro da
instituição, permitindo a otimização dos macroprocessos organizacionais, com o
objetivo de melhorar a qualidade da prestação dos serviços ao cidadão.
Assim sendo, o artigo 1º inciso VII da Resolução 4.344 de 2014 estabelece a
função do Núcleo de Gestão do Conhecimento como sendo:
[...] VII - o Núcleo de Gestão do Conhecimento (NGC) tem por finalidade
implantar a gestão do conhecimento e a gestão por processos na PMMG,
por meio da identificação de lacunas do conhecimento, da melhoria dos
viabilizadores do conhecimento, da elaboração e execução de projetos de
gestão do conhecimento e do mapeamento, modelagem e automação dos
processos críticos e dos macroprocessos organizacionais; [...] (MINAS
GERAIS, 2014b. p.5)

d) Núcleo de Assuntos Internos
O Núcleo de Assuntos Internos é o responsável pela gestão administrativa
interna da ADO, de maneira a apoiar e garantir o cumprimento das normas e
diretrizes da PMMG na atuação da Assessoria. Essa atribuição é assim definida no
Artigo 1º inciso IX do Regimento Interno da ADO: “[...] IX - o Núcleo de Assuntos
Internos (NAI) tem por finalidade apoiar a gestão administrativa da ADO no
cumprimento de normas e diretrizes da PMMG. [...]” (MINAS GERAIS, 2014b, p.5)
Resumidamente, o Núcleo de Assuntos Internos tem a função de
administração dos recursos humanos da ADO e a sua administração logística,
sendo, assim, o Núcleo dentro a Assessoria responsável pelas atividades rotineiras
necessárias para o devido funcionamento da seção.
e) Núcleo de Gestão da Qualidade
O tema da Gestão da Qualidade reflete em grande medida a nova estratégia
do governo de Minas Gerais tomada a partir de sua reforma administrativa: a
garantia de uma melhor produção de bens e serviços ao cidadão. A melhoria dos
processos e a garantia da qualidade através da realização de ações que
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disseminem padrões e práticas, sempre em consonância com as singularidades da
instituição, constituem as ações dos responsáveis por essa gestão. O artigo 1º inciso
VIII do Regimento Interno da ADO preconiza, no entanto, o principal objetivo do
Núcleo de Gestão da Qualidade:
[...] VIII - o Núcleo de Gestão da Qualidade (NGQ) tem como missão
precípua assessorar a chefia da ADO na coordenação do modelo de gestão
da qualidade da PMMG, adequado às necessidades e peculiaridades da
Instituição, atuando como setor de interlocução no que tange ao correto
entendimento e aplicação do modelo definido; [...] (MINAS GERAIS, 2014b,
p.5)

A gestão da qualidade envolve, portanto, conceitos como indicadores,
metas, accountability e eficiência, todos em processo de diálogo para o alcance dos
resultados acordados, no caso de Minas Gerais, em seu processo de
contratualização de resultados.
Dessa forma, o Núcleo de Gestão da Qualidade é responsável, além do
processo de avaliação de indicadores de qualidade e do alinhamento institucional
com as diretrizes do modelo de gestão da qualidade proposto, pela disseminação de
boas práticas dentro da instituição, com iniciativas como o “Programa Boas Ideias e
Boas Práticas”, que divulga ações e iniciativas dentro da PMMG, que servem como
meio de disseminação de experiências para a capilaridade do conhecimento e de
práticas de gestão em toda a organização.
O processo de gestão da qualidade em Minas Gerais é composto,
principalmente, pelos mecanismos de avaliação por indicadores de desempenho das
unidades e subunidades, sendo, portanto, o Núcleo de Gestão da Qualidade o
responsável por coordenar o processo de avaliação e reconhecimento interno.
Dessa forma, a posição da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
dentro do organograma da Alta Direção da Polícia Militar de Minas Gerais, como
mostra a figura abaixo, se dá em estreito relacionamento com a Alta Administração,
sobretudo com o Estado-Maior e com as diversas seções que o compõem, o que
facilita a agregação de informações para o ciclo de gestão estratégica.
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FIGURA 3 – Organograma do Comando-Geral da PMMG em 2015

Fonte: Site da Polícia Militar de Minas Gerais2

Entretanto, para uma perenidade de sua estrutura e uma melhor atuação no
tocante à gestão estratégica dentro da organização como um todo, são colocados
alguns desafios para a ADO nos períodos vindouros, como colocam M1 e C1:
A ADO tem que se colocar na situação de ser essencial para o sistema,
sem ser o protagonista. A própria implementação da ADO e AGR foi forçada
pela estratégia do Estado, hoje, na verdade, o natural seria que ela saísse
da vontade do diretor, do dirigente máximo da organização. A ADO deve se
fazer útil, superando o seu papel meramente burocrático (C1).

Outro desafio, desta vez colocado por M1, é em relação ao amadurecimento
do ciclo de gestão estratégica dentro da organização, dificultado por fatores
relacionados, sobretudo, ao tamanho da instituição e sua presença em todo o
Estado:
O grande desafio agora é vencer ou avançar no ciclo da gestão estratégica,
qual seja a implementação da estratégia e a avaliação da estratégia, esse
feedback do ponto de vista de se executar o que foi planejado, e avaliar
para alimentar o processo de formulação do novo ciclo. É um grande
desafio, por questões de complexidade da gestão estratégica, por questões
de complexidade da segurança pública e a capilaridade da organização.
Uma organização enorme, que se distribui em todo o Estado de Minas
Gerais. Fazer o ciclo completo da estratégia é o grande desafio (M1).

Para um maior alcance desse ciclo e da implementação da estratégia é
considerado unanimidade entre os funcionários da Polícia Militar entrevistados,
2

Disponível
em
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portalpm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=672&tipoConteudo=subP ; acesso em abr. 2015
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mesmo que ainda não haja uma previsão institucional e uma orientação e diretriz da
organização, o desdobramento estrutural das equipes atuantes no processo de
gestão estratégica nos níveis tático e operacional, o que acabaria por, se não
extinguir, minimizar o desafio apresentado acima. O entrevistado, C1, coronel e
diretor da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, enxerga essa necessidade e a
importância do oportunismo de se buscar a consolidação de uma equipe desse nível
nas diversas diretorias, regiões e companhias de polícia em todo o Estado, mesmo
apesar da falta de fomento da Alta Direção da organização nesse processo.
A percepção que tenho é de que uma assessoria de gestão estratégica, até
no nível tático é fundamental para o nível de chefia. Se você quiser fazer as
coisas acontecerem, você tem que ter uma equipe que vai fazer o
monitoramento, que vai fazer o acompanhamento, que vai ajudar a
condensar as informações, então se torna necessário. Eu mesmo estou
tentando estruturar na nossa própria secretaria, uma equipe dessas. Apesar
de que não vejo nenhum tipo de fomento por parte do Estado-Maior em
relação a isso. Então cada comandante, esperto que seja, deve ter a sua.
(C1)
Nós temos essa necessidade de fazer um desdobramento estrutural dessas
equipes técnicas nas regionais, que, com certeza, facilitaria o nível de
implementação da estratégia, facilitaria o fluxo de informação, facilitaria a
documentação de trâmites de políticas públicas, de plano estratégico, da
gestão do conhecimento, de projetos, facilitaria muito. Do ponto de vista
técnico, vemos uma necessidade, uma importância relevante de se criar
estruturas de núcleos, de assessorias dentro dos outros níveis da Polícia
Militar, nas diretorias, nas regiões. Institucionalmente ainda não existe essa
deliberação, talvez pela dificuldade de criação de cargos, que é um fator a
ser estudado. (M1)

Dessa forma, o desdobramento estrutural funcionaria como um catalisador e
um fator que poderia gerar mais facilidades e garantias de um maior alcance da
estratégia proposta pelo Alto Comando para toda a organização. Adiante trataremos
a visão, tanto em âmbito da SEPLAG e SEDS, quanto em âmbito da própria PMMG,
do processo de formulação e gestão estratégica dentro da organização Polícia
Militar, com suas virtudes e complicações observadas pelos entrevistados.
6.4 Visões acerca do processo de formulação da estratégia dentro da PMMG e
do papel da ADO
Como demonstrado no capítulo 4, a Polícia Militar de Minas Gerais vem
apresentando uma notável evolução em seu processo de formulação e gestão da
estratégia organizacional. Planos estratégicos vêm sendo desenhados ao longo dos
últimos anos com uma preocupação cada vez maior com a adesão à estratégia do
Estado para a Segurança Pública e com o próprio funcionamento e crescimento
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institucional da organização. Entretanto, esse processo apresenta virtudes e
fraquezas que foram identificadas pelos entrevistados. Esse item tem por objetivo
apresentar a visão que atores envolvidos na gestão da Segurança Pública/ Defesa
Social e da própria PMMG têm acerca de como é realizada a formulação e
implementação da estratégia dentro da organização.
Durante os ciclos de Planejamento Estratégico de 1973, 2004 e 2009, a
Polícia Militar se deparou com uma situação onde se tinha pouco domínio técnico de
todo o processo, acarretando em planos com caráter muito orçamentário (2004), ou
muitas vezes muito robustos devido a uma falta de clareza metodológica em toda a
organização, como ocorreu em 2009. Apesar disso, a própria compreensão acerca
da formulação da estratégia foi ganhando corpo e evolução, que acarretou em uma
formulação um pouco mais clara com o plano estratégico de 2012-2015, muito em
função da criação de uma equipe com capacidade técnica como a AGR e
posteriormente a ADO. Sobre isso, C1 discursa:
Você começa a enxergar a evolução: 2004 foi um plano de recepcionar tudo
que a Polícia tinha de necessidade de recurso orçamentário. Então ele
recebeu todas as demandas orçamentárias, que fez com que fosse um
plano bem robusto orçamentariamente. Depois evoluímos na nova lógica de
gestão estratégica. Naquele primeiro momento, cada setor mandava o que
se precisava e transformava isso em custo. Quando foi criada a AGR,
depois a ADO, já entramos com a nova filosofia de gestão estratégica,
trabalhar realmente as estratégias na parte de formulação, etc. Então, o
primeiro plano após essa mudança de visão, que é esse de 2012-2015,
trabalhou toda a metodologia de Kaplan e Norton, de fazer toda a criação e
revisão da identidade organizacional, definição dos objetivos, mapa
estratégico, fizemos todo um diagnóstico institucional, pontos fortes, fracos,
ameaças, oportunidades, foi um processo bastante interessante, e longo,
que movimentou toda a Polícia, inclusive coloco que foi muito além da
compreensão da própria instituição. (C1)

Outro entrevistado em âmbito da PMMG, M1, pontua acerca de uma
evolução não somente técnica, mas também uma evolução cultural, onde se foi
possível implantar, dentro da rotina da própria instituição, uma cultura de
planejamento estratégico, onde cada parte da instituição conversa acerca do
processo.
Percebo uma grande evolução no tocante à elaboração da estratégia na
organização. Um crescimento técnico e cultural. Foi possível, nesses
últimos dez anos, criar uma cultura de planejamento estratégico na Polícia
Militar. Toda a corporação, do nível estratégico até o operacional, conversa
sobre o assunto de planejamento estratégico, cada um com seu nível e grau
de compreensão (M1).

A Polícia Militar é vista como um órgão com alto grau de autonomia dentro
do Estado de Minas Gerais, sendo considerado o seu processo de formulação de
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estratégia um processo completamente independente dos órgãos centrais
responsáveis pela condução da estratégia nos demais órgãos do Estado. Tal
situação é bem observada nas pontuações observadas na fala de A2, funcionário da
Assessoria de Melhoria de Gestão, núcleo inserido na SEPLAG responsável pela
coordenação técnica da gestão estratégica em nível setorial do Estado:
O trabalho que nós fazemos de apoio da elaboração da estratégia nos
outros órgãos do Estado é um trabalho mais de condução, não só
orientamos metodologicamente, como tomamos a frente do processo. Na
polícia isso é completamente diferente. A elaboração da estratégia dentro
da Polícia Militar, até pensando que estratégia é um conceito originário da
própria prática militar, é feita de forma independente e o que conseguimos
fazer é conectar essa estratégia produzida lá dentro com a estratégia do
Estado. De qualquer forma, a vinculação à SEPLAG especificamente, nesse
processo de elaboração da estratégia, é muito mais distante do que nos
demais órgãos. (A2)

Essa autonomia que a PMMG assume nos seus ciclos estratégicos faz com
que esse processo seja visto pelos demais órgãos do Estado, tanto o coordenador
do Sistema de Segurança Social (SEDS), quanto o responsável pelo alinhamento
técnico da gestão estratégica em cada órgão – SEPLAG, representada nesse estudo
pela visão da Assessoria de Melhoria de Gestão (AMG)- como um processo
extremamente internalizado pela própria PMMG, com pouco diálogo e conversa com
os outros órgãos acerca da formulação e implementação de estratégias de
Segurança Pública. Apesar dessa situação, a AMG enxerga um trabalho realizado
de forma muito eficiente por parte da Polícia Militar.
De certa forma, por mais que a Polícia Militar consiga ser independente em
sua gestão, o resultado da política pública depende muito da participação
dos outros atores. E, o fato de que a Polícia Militar é, em geral, muito mais
eficiente do que a maioria dos outros órgãos na execução tanto do recurso
quanto na própria atividade deles, faz com que ela se feche um pouco a
qualquer tipo de interlocução que vá mudar prioridades, por exemplo. A
Polícia Militar é pouco permeável a um aumento de atuação conjunta, de
interlocução. Particularmente enxergo isso como um complicador enorme
para a execução da política pública, de certa forma até para a discussão da
formulação da política, até porque não é um problema dos mais simples e
exclusivo da Polícia Militar. (A2)

Tal visão é compartilhada pelo entrevistado responsável pela gestão
estratégica na Secretaria de Estado de Defesa Social:
De forma geral, acho que a PM tem um trabalho de elaboração da
estratégia da instituição, quais são as suas prioridades, muito desenvolvido,
mas ainda considero um processo isolado e que poderia ser mais
compartilhado no sistema de defesa como um todo. (S1)

A criação da ADO, por sua vez, veio como um agente facilitador no diálogo
entre os órgãos entrevistados (SEPLAG e SEDS), mesmo ainda sendo considerada

80

uma assessoria muito distante daquela que foi proposta com a criação das AGEI’s,
muito em função da própria natureza da instituição, com a sua já mencionada
autonomia e seu foco mais abrangente em relação ao trabalho realizado nessas
Assessorias de Gestão Estratégica. A vinculação e o diálogo entre a ADO e a
SEPLAG, por exemplo, se dá através, formalmente, do Subchefe que, como
mencionado, assume a função tanto da Subchefia quanto da AGEI da Polícia Militar,
mantendo a vinculação com o órgão central do Estado.
Com relação à ADO, da nossa perspectiva, facilitou bastante o diálogo. É
uma equipe, além de outras coisas, especialista em conversar com a
SEPLAG. Sabia a nossa linguagem, aprendeu exatamente como
acompanhávamos os projetos e tentou, com todas as limitações que a
estrutura hierárquica da PM traz, construir modelos que conversassem bem
conosco e prestassem as informações que precisássemos. Ainda enfrenta
limitações, por exemplo, advindas da estrutura hierárquica da Polícia. (A2)
Com a criação da ADO facilitou muito o dialogo com a própria SEDS, que,
ao invés de ter que procurar cada setor da PM, passou a ter um diálogo
constante, uma ação maior com a ADO, o que ajudou a fluir de melhor
forma o fluxo de informações, o que ajudou bastante no processo de gestão
da Segurança Pública. (S1)

A questão da hierarquia dentro da Polícia Militar é vista como um fator
dificultador no diálogo, dificultando a obtenção de informações necessárias,
sobretudo acerca dos projetos estruturadores por parte da SEPLAG. Porém, a
criação da ADO funcionou como um meio de contornar essa situação, com uma
abertura muito maior para a agregação e o fluxo de informações necessárias, como
afirma A2:
Na Polícia Militar tem um fator complicador: normalmente o gestor
responsável por projeto e processo é um major, e geralmente os gerentes
dos projetos na Polícia Militar são coronéis. Isso gera um pouco de
dificuldade no diálogo. Eventualmente é difícil conseguir uma informação de
um coronel, porque ele é um coronel. Mas isso não é um problema bastante
grave, é um problema que conseguimos contornar, conversando com as
pessoas envolvidas, e sempre há uma solução. Assim, particularmente,
acho que a ADO contribui demais nessa interlocução. (A2)

Com relação à vinculação institucional com a SEPLAG, vinculação essa
presente, pensada e estipulada desde a criação das Assessorias de Gestão
Estratégica e Inovação, foi constatado que a ADO da PMMG não possui nenhum
vínculo formal com a SEPLAG, apesar de se manter um diálogo acerca de sua
formação e funcionamento e do fluxo de informações necessário para o
acompanhamento dos projetos estratégicos.
Nós consideramos, inclusive, a ADO como uma espécie de AGEI informal,
assim como é a AGEI da Polícia Civil. Elas não são estruturas vinculadas à
Assessoria de Melhoria da Gestão, mas são estruturas que funcionam de
forma muito semelhante, que as próprias estruturas buscam a AMG para
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poder organizar seu funcionamento e tudo o mais. Com relação à questão
informacional, sobre os projetos, a vinculação com o NCGERAES é tão boa
quanto é com uma AGEI tradicional. Com relação a uma conversa de
alinhamento técnico, pura e simplesmente, nós tivemos alguns repasses de
informação, mas nunca tivemos uma relação de coordenação técnica da
forma que tivemos com as outras AGEI’s no Estado. (A1)

Concluindo, o advento de uma assessoria voltada para a gestão estratégica,
para formulação e acompanhamento de indicadores e resultados na estrutura da
Polícia Militar é considerada um fator de grande auxílio na formulação de políticas
públicas de Segurança Pública, especialmente no auxílio, como exemplo citado
abaixo por S1, em planos integrados de Segurança Pública:
O fato das instituições estarem preocupadas com a gestão estratégica,
ainda que de forma isolada, é um ponto importante. Como exemplo do
Plano Estadual de Defesa Social, que foi tocado pela SEDS, mas que teve
que envolver as instituições, desde o início, e que conseguiu realizar um
produto interessante onde se deu um envolvimento com participação de
todas as instituições O sucesso na realização desse plano muito se deu
pela existência dos setores nas instituições – no caso da PM com a ADO que estão pensando nesse foco de visão estratégica. (S1)

Por fim, é colocada a importância da existência de uma estrutura
responsável pela gestão estratégica para a estratégia do Estado, sobretudo, com o
caso da PMMG, nas estratégias de Defesa Social. Contudo, para o cumprimento e
implementação cada vez mais eficientes das estratégias, e também de uma
formulação mais condizente com a realidade, é necessária uma maior abertura ao
diálogo entre instituições componentes do Sistema, fato este colocado como
primordial nas entrevistas realizadas em âmbito externo à organização Polícia Militar
de Minas Gerais.
A Assessoria de Desenvolvimento Organizacional representou um grande
esforço da Alta-Administração da Polícia Militar para a evolução do processo de
gestão estratégica dentro da organização, representando a necessidade da criação
de um setor administrativo responsável pela função e que se comprometesse a
realizar a consolidação das informações necessárias ao processo para uma melhor
tomada de decisão. Entretanto, algumas características inerentes à própria
instituição foram consideradas como barreiras para a operacionalização do ideal
pensado para a assessoria. A rigidez hierárquica foi identificada como um grande
desafio, sobretudo nos primeiros momentos da criação da então AGR, onde a busca
de informações se mostrava dificultada pela relativa baixa representatividade que a
assessoria dispunha.
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Por outro lado, com o crescimento das suas funções e a eminente função
que desempenhava, a AGR ganhou força e representatividade institucional ao passo
que mudou sua denominação para ADO e recebeu um coronel como chefe,
justamente para facilitar o fluxo de informações dentro da própria instituição.
Por outro lado, a cultura observada na Polícia Militar ainda contribui para um
atraso e para um fator dificultador da formulação e desenvolvimento das estratégias
de Segurança Pública no âmbito da intersetorialidade proposta pelo governo do
Estado de Minas Gerais. A PMMG ainda é muito fechada em si mesma, pouco
aberta ao diálogo e à cooperação inter organizacional. Apesar de a ADO apresentar
um grande avanço na abertura e diálogo, tanto com a SEPLAG quanto com a SEDS,
observa-se, pela fala dos entrevistados, a necessidade de um maior envolvimento
das organizações responsáveis pelo sistema de Segurança Pública, principalmente
por parte da Polícia Militar. A estratégia de integração das polícias, levantada por
S1, por exemplo, ainda encontra muita resistência por parte das duas instituições
para que possa ser operacionalizada. A1 e A2, por sua vez, demonstraram que a
Polícia Militar, através de sua característica metódica e da sua grande preocupação
com a capacitação de seus funcionários, é muito eficiente naquilo que faz, sobretudo
nos processos administrativos. Porém, não adianta muito, para o desenvolvimento
das estratégias de Estado e para a evolução da Segurança Pública em Minas
Gerais, ser apenas eficiente, é necessária uma maior sinergia entre as organizações
para que as responsabilidades e as ações se tornem cada vez mais claras e
definidas. Por sua vez, o objetivo organizacional não tem sido alcançado quando se
verifica o grau de criminalidade e violência em Minas Gerais, que vem crescendo ao
longo dos últimos anos.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para fins das considerações finais, faz-se necessário retomar os passos
desse estudo para atingir o seu objetivo proposto, que foi a descrição do processo
de implementação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional na PMMG,
desde a sua antiga denominação Assessoria de Gestão para Resultados, de forma a
verificar como foi realizado esse processo e a sua adequação ao novo modelo de
gestão proposto no Estado de Minas Gerais.
Inicialmente foi analisada a evolução da administração pública desde o
surgimento do modelo burocrático de gestão, passando por sua crise e o advento do
modelo gerencialista. A introdução do gerencialismo no Brasil na década de 1990
criou condições e subsídios para a chamada reforma administrativa, ocorrida em
Minas Gerais no início dos anos 2000.
A reforma administrativa mineira, bem como o seu modelo gerencialista
adotado, trouxe ferramentas de gestão consideradas, de certa forma, inovadoras no
contexto vivenciado pelo Estado, como a contratualização de resultados e o foco em
um planejamento estratégico. A implicação dessas ferramentas na administração
pública em Minas Gerais foi descrita e contextualizada nas três gerações
observadas na reforma administrativa.
O processo de gestão estratégica dentro da Polícia Militar de Minas Gerais
vem sofrendo uma grande evolução ao longo dos últimos tempos, com a adoção de
novas ferramentas, novas técnicas e novas linguagens de gestão. Porém, essa
evolução encontra alguns desafios a serem rompidos pelos funcionários que gerem
esse processo, como a mudança e a implementação de uma cultura voltada para o
planejamento estratégico, ou pelas mudanças necessárias e realizadas na estrutura
organizacional. Barreiras institucionais como a questão da hierarquia e o apoio da
Alta Direção na disseminação desse trabalho realizado no núcleo estratégico são
obstáculos a serem superados.
A perspectiva histórica evolutiva analisada pelo estudo evidencia as grandes
mudanças ocorridas na administração pública, com a adoção das tendências e
ferramentas advindas do gerencialismo. Tanto o Brasil quanto Minas Gerais
apresentaram esforços para adequarem o seu aparato administrativo a essas novas
tendências.
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Como um órgão vinculado ao Executivo Estadual, a Polícia Militar de Minas
Gerais, com a perspectiva de um alinhamento estratégico com o Estado, sofreu
mudanças estruturais e culturais ao longo do tempo. A utilização de ferramentas de
planejamento estratégico remonta ao ano de 1974, mas com um maior
desenvolvimento de ações voltadas a esse propósito observadas a partir de 2004.
Porém, ao analisar os dados obtidos têm-se algumas críticas e visões a
serem construídas acerca dos planejamentos estratégicos realizados até então pela
organização. A constate mudança da identidade organizacional em curtos períodos
de tempo evidencia o caráter cada vez menos estratégico desses documentos,
alinhando-se em grande parte à política do Comando Geral por trás da sua
formulação. Isso se evidencia nos períodos em que os planos foram confeccionados,
períodos estes de transição de comando dentro da PMMG. Por outro lado, a grande
preocupação com o controle identificada no estudo faz com que o foco e a atuação
da estratégia seja sempre voltado para o controle ferrenho das ações da instituição,
utilizando os planejamentos estratégicos basicamente como instrumento de controle
e monitoramento e não como um instrumento para o desenvolvimento das ações da
organização no âmbito do sistema de Segurança Pública de Minas Gerais.
Por outro lado, para melhor operacionalizar a obtenção de informações e o
trabalho realizado na mensuração dos resultados e nos ciclos estratégicos da
organização, a PMMG verificou a necessidade de se ter uma unidade administrativa
que congregasse as informações advindas de todas as partes e divisões da
instituição. Para isso foi instituída a Assessoria de Gestão para Resultados, cuja
denominação remete á ferramenta de contratualização de resultados proposta pelo
Estado.
Porém, para uma melhor compreensão das estruturas organizacionais
existentes e as suas especificidades e aplicações, foi realizada uma análise teórica
acerca das produções sobre o tema das estruturas presentes nas organizações,
sobretudo com um foco na tipologia utilizada por Mintzberg (2011). Conclui-se que,
assim como afirma o autor, cada organização apresenta características combinadas
de diversas estruturas. Com a Polícia Militar não é diferente, com características
advindas de uma configuração divisionalizada, de uma burocracia mecanizada, etc.
Alcançando o objetivo de identificar os desafios e as barreiras para a
operacionalização de uma estrutura administrativa de gestão estratégica dentro de
uma organização com as características da PMMG, foi identificado o grande
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problema relativo à cultura hierarquizada da instituição, onde a obtenção de
informações, a realização do monitoramento dos resultados e a comunicação em
geral são dificultadas.
Buscando romper esse desafio, a equipe da antiga AGR tomou corpo e
reconhecimento institucional, se transformando na chamada Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional. A relevância e a importância que a organização
aferiu à ADO, com a presença de um coronel de polícia (patente máxima na
organização) responsável por sua chefia, representa o esforço que a Alta Direção
faz para dar legitimidade e representatividade à unidade.
Por outro lado, desafios inerentes ao relacionamento da Polícia Militar de
Minas Gerais com os outros órgãos do Estado foram identificados. O processo de
definição da estratégia dentro da organização, bem como de sua implementação,
ainda é realizado de maneira isolada das outras instituições do Estado, sobretudo
daquelas que compõem o Sistema de Segurança Social. Portanto, para um maior
crescimento institucional e uma maior efetividade das estratégias propostas, tanto
pela PMMG quanto pelo governo do Estado, se faz necessária uma maior
aproximação e convergência entre os órgãos.
Portanto, conclui-se que o trabalho realizado no âmbito da gestão
estratégica dentro da Polícia Militar de Minas Gerais vem em crescente evolução,
tanto com a adoção de uma mentalidade e cultura voltada ao tema, quanto com a
preocupação institucional de se criar uma unidade, em nível estratégico, responsável
por essa gestão. Alguns pontos ainda carecem de maior atenção, como a
necessidade observada por atores internos da PM de se criarem meios de
disseminação, dentro da estrutura organizacional e nos níveis tático e operacional,
de equipes técnicas que possam assessorar os comandantes quanto ao
cumprimento da estratégia macro pensada para a organização. Dessa forma, com
um maior diálogo entre as organizações e com a presença da Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional como facilitadora, o processo de gestão estratégica
dentro da Polícia Militar tende a tomar rumos cada vez mais importantes dentro da
Administração Pública estadual.
A Assessoria de Desenvolvimento Organizacional representou um grande
passo para a efetividade de uma gestão estratégica cada vez mais eficiente dentro
da organização. Por outro lado, por se tratar de uma organização secular, rígida e
tradicional, algumas evoluções se fazem necessárias para a efetividade das políticas
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públicas de Segurança Pública, sobretudo com a nova estratégia proposta pelo
Governo de Minas Gerais, com a intersetorialidade na formulação e execução das
políticas públicas. Nesse novo contexto, uma organização, por si só, não é capaz de
operacionalizar da melhor forma as estratégias pensadas pelo Estado. Por isso, a
PMMG ainda carece de um maior esforço para um entendimento cada vez mais
claro entre as instituições em Minas Gerais, de forma que ações possam ser
tomadas em conjunto para a evolução dos serviços públicos prestados no Estado.
Cabe, portanto, à ADO fomentar esse processo, esse diálogo e essa abertura para
com as outras organizações.
Dessa forma, cabe à ADO assumir um papel cada vez mais estratégico
dentro do Sistema de Segurança Pública, fugindo de uma estrutura apenas de
absorção de incertezas dentro da organização Polícia Militar de Minas Gerais e se
transformando uma efetiva estrutura de alinhamento técnico e metodológico com as
estruturas centrais da administração pública mineira, através tanto do diálogo quanto
de uma maior vinculação com a SEPLAG, de forma que a sua formulação de
estratégia e sua gestão estratégica tenha mais sentido dentro do contexto das ações
tomadas pelo Governo de Minas Gerais, não perdendo o foco e auto direcionando
as estratégias para a própria organização. O grande passo a ser tomado, então, é
viabilizar a ADO como uma estrutura que de fato pense estratégias de Segurança
Pública e não pense com o foco somente interno à organização.
Por outro lado, ao se considerar o principal objetivo da Polícia Militar sendo o
combate à criminalidade e a violência, a organização, apesar de se estruturar cada
vez melhor em sua sistematização e processos internos, não vem cumprindo com
esse seu objetivo. As crescentes taxas de criminalidade e violência que estão sendo
observadas impõem a necessidade de uma atuação mais efetiva da organização em
sua área de atuação. O arranjo interno da organização tem seu alto grau de
importância no funcionamento da instituição, porém é necessário achar outros meios
para que a atuação policial ostensiva alcance os resultados esperados.
Por fim, espera-se que este estudo possa representar uma contribuição para
o entendimento e elucidação do processo de gestão estratégica dentro da
instituição, bem como a contribuição que a ADO trouxe para esse processo, e para
que a própria PMMG possa aprimorar cada vez mais o seu trabalho com foco no
planejamento e monitoramento da estratégia ao longo do tempo.
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APÊNDICE

ROTEIROS DE ENTREVISTA
Prezado Senhor (a),
Como aluno do Curso Superior de Administração Pública, estou
realizando uma pesquisa com o tema: A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO
ESTRATÉGICA NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS: a criação e a
contribuição da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional.
Assim, esta entrevista tem por objetivo embasar trabalho de pesquisa
sobre o tema proposto. A participação de V.S.ª é de extrema importância para a
verificação e descrição do objeto de pesquisa.
Obrigado pela colaboração!
Túlio Amorim Corrêa Garcias
Apêndice A - Entrevista realizada em âmbito interno (PMMG)
1. Como o Sr.(a) vê o processo de definição da estratégia na organização PMMG?
2. Quais as unidades administrativas envolvidas nesse processo?
3. Como se deu o processo de criação da AGR e, posteriormente, da ADO?
4. Quais as dificuldades institucionais inseridas nesse processo?
5. O que se esperava quando da criação da Assessoria de Gestão para Resultados?
E da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
6. Quais são, na opinião do Sr. (a), as perspectivas institucionais em relação ao
papel da ADO referente à gestão estratégica na PMMG?
7. Há previsão de implementação na estrutura organizacional de seções/núcleos
específicos nos níveis tático ou operacional para o desenvolvimento da gestão
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estratégica? Como se pretende desdobrar o trabalho hoje desenvolvido pela ADO na
estrutura organizacional?
8. Como o Sr. (a) avalia a estratégia geral do Governo e o modelo de Gestão
Estratégica adotado pela organização?
Apêndice B - Entrevista realizada em âmbito externo (SEDS e SEPLAG)
1. Como o Sr.(a) vê o processo de elaboração da estratégia na PMMG?
2. Como o Sr.(a) vê esse processo no contexto da estratégia do Estado?
3. Quais as dificuldades e as virtudes desse processo?
4. Quais são, na opinião do Sr.(a), as perspectivas no âmbito governamental/Defesa
Social em relação ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar com foco na gestão
estratégica?
5. Como o Sr. (a) avalia a contribuição da ADO (da PMMG) para o processo de
desenvolvimento das estratégias de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais?

